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 ميحرلا ن نم رلا هللا مسب

 نمو انسفنأ رورش نم هللاب ذوعنو «هرفغتسنو هنيعتسنو هدمحن هلل دمحلا نإ

 ال نأ دهشأو .هل يداه الف للضي نمو هل لضم الف هللا هدهي نم ءانلامعأ تائيس

 .«ةلوممرو هديغ ادم نأ نيشاو.ههل كيرش "ل هدو شلاكلا هلإ

 :لعب امأ

 ركفلاو «رصاعملا نيملسملا خيرات يف ةصاخلا هتيمهأ هل اًباتك ءارقلل مدقن اننإف

 ؛ليلقلا الإ هفرعي ال ةصاخلاو ةماعلا تابتكملا يف اًرومطم لظ «يمالسإلا يسايسلا

 تامولعم ححصي هنأل «قاطن عسوأ ىلع رشنلاول ةعاذإلا هعوضوم بلطتي امنيب

 : ةقيمح اًرازسأ :قشكيو (ةريكك ةيطاخ

 هل راتخا «ةينامثعلا ةفالخلا يف مالسإلا خيش يربص ىفطصم خيشلا هفلؤم

 :هامسف (هذقن فنعو (هبضع ةدشب يحوي اًناونع

 (ةمألاو ةفالخلاو نيدلا نم ةمعنلا يركدم ىلع ريكنلا)

 .هدصق قدص ةءارقلا دعب حضتيس و

 :باتكلا نع ةماع ةركف

 ءاغلإ نع باتكلا اذه ٍق-ىلاعت هللا همحر-يربص ىفطصم خيشلا انثدحي

 مظنلل نيسرادلاو ةيرسففاو نيخرؤملا يديأ نيب هعضو تيأر دقو «ةينامثعلا ةفالخلا

 الاصتا اياضقلا رثكأ جلاعي باتكلا عوضوم نأ كلذو «ةاعدلاو ةيمالسإلا ةيسايسلا

 يلا ةفالخلا ءاغلإب مهدحو دقع طرفنا ثيح ثيدحلا رصعلا يف نيملسملا يسع

 يو يبلا ةافو ذنم يمالسإلا يسايسلا ماظنلا رهوج تلظ

 خويش رخآ-يربص ىفطصم خيشلا ءارآ نع ربعي هنومضم يف باتكلاو

 ةيركسعو ةيسايسو ةيخيرات ليصافتب هؤارآ جزتمتو-ةينامثعلا ةفالخلا دهع يف مالسإلا

 تايفلخلا فرعي مل ام اهمهفو اهتقيقح ىلع فوقولا ْئراقلا ىلع بعصي ةيفاقثو

 ظ .ثادحألا هذه ءارو

 ,عئاقو نم باتكلا هاوتحا ام ضعب ىلع حرشلاو قيلعتلا ةرورض تيأر كلذل



 ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارصألا حلل ل سلال ع

 فلؤملا اهبحاص ىلا ثادحألا ءارو ةيفتخملا ةيسايسلا تاعامجلاو ءامسألاب فيرعتلاو
 نم نيّرمألا ىقالو هلهأو وه درشو ءدهطضاف اهرخآ ىلإ املوأ نم ةنحملا شياع امدنع
 امقيقا# ابن ةاوعتسو ا. ةرياذلا يف ريصملا تاكل نقع نك نيينيداللا ددحلا ايكرت ماكح

 عفادملا وه خيشلا ناك امنيب «ةنايخلا ةمهق هسفن ىلع اهاسقأ ,مهتلا عظفأب هومهتاو

 (ةفالخلا) يف ققحتم يسايس ماظنكو «ةعيرشو ةديقعك مالسإلا نع هملقو هناسلب
 .(لخادلا نم نيدلا مدهإ ةباث, نويلامكلا هلعف ام اًريتعم

 ثيح اهتلازإل انقفوي نأ ىلاعت هللا وجرن ئراقلا مامأ ىرخأ ةبوعص ردقن نحنو
 اوروص نيذلا مقذمالتو نيقرشتسملا رئاود نم ةرصاعملا ةيخيراتلا هتامولعم ىقلت هنإ

 نود ةريخألا اهتاونسب نيفتكم ضيغبلا يرامعتسالا ماظنلا رهظمم. ةينامثعلا ةفالخلا
 سبع مه برقي اه لاوطةيركسلا :ترغلا :تامجه كدص»كينح. لوألا اهذاخأ

 !!كورق
 يربص ىفطصم خيشلا اهرصاع لا ثادحألا ليلحنو حرش نم تدصق دقو

 حبصيف ءاهنع هئارآ باعيتسا نم نكمتيل اهبابسأو اهايافحح ىلع ئراقلا فقي نأ

 12 ةيسيئرلا (ةدقعلا)و اهثداوحو اهصاخشأب فارطألا ةكوبحم ةياور دهاشي هنأكو
 سرد حبصيف هنم ىربكلا ةربعلا صالختسا ىلاعت هللا وجرأ يذلا يؤسأملا اهماتح مث

 ا و ا ا رس اع يللا دلل هاي يبجلال كاشخ

 دق يرورضو حلم بلطم وهو «ىرخأ ةرم ةفالخلا طابر ىلإ نادوعيو ديدج نم
 تابع ىلع اعلا قيقا نامت هلا نانا لدم .نكلو .ناهاه هنن نهب

 ماظن ديحوتب ةثيثحلا تاوطخلا نكتلو « مهؤامعزو مهتداق اهيلع قفتي ةسوردم
 «يركسعلا نواعتلا داجيإ مث ةكرتشملا ةيبوروألا قوسلاب ةوسأ ةيداصتقالا تالماعملا
 .©"0(مالسإلا ةيجولويديأ) وه ةفالخلا ماظن نأل هنم دبال يذلا محالتلا كلذ دعب تأيو

 رصع يف ققحت يذلا ىيلاثملا ماظنلا نع انرقهقت نم ثدح ام لمأتنل انه فقنلو

 نهولا عم ىرخأب وأ ةروصب ققحتي لظو «ىلوألا ةلضفملا نورقلا يف ةدشارلا ةفالخلا

 يمالسإلا راتخملا ةلحب (مالسإلا ةيجولويديأ ةفالخلا) يوانشلا يمهف روتكدلا لاقم رظني )١(
 .(5 ١6-5 ص) م١19١ ةنس سطسغأ -ه٠6.٠14١ ةنس ناضمر ١-١5 4 ددعلا



 ع صصص 2ث 3 ةيئامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخا رارسألا

 رف اننا نويصفلا شالح | قب نيمادلا ةةدول نق ناك كلو. ءةفواملاو تعضلاو
 دي ىلع ةيركسعلا ةوقلاب تمغرأ يح هيلع ةظفاحم هب ةقلعتم نيملسملا بولق تلظو

 نع -يبيلصلا يدوهيلا ططخملاو ابوروأ هءاروو- كروتاتأ لامك ىفطصم

 ابوروأ هيف تأدب تقو يف ةيبرغلاو ةيقرشلا ةيبروألا مظنلا قبطت تذحأو هنع يلختلا
 داحتالاب قاحللا لواحتو ةدحولا ةرورض ىلإ يدتهتف نسحألا ىلإ اهمظن روطت

 نإ 1 ولين فام لق نم ودلا نواس نك ةيكرتنالا ةاحفلا تاكلون و نيدوصلا ٠

 ةقتوب يف بوعشلاو تايموقلاو تاينطولا سورلا باذأ ثيح (ةيملاعلا) ماظن قيقحت
 بوعشلا فتاكت ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا تققح لثملابو «(ةيملعلا ةيعويشلا)
 يسايسلا اهماظن يف ةحبدنم ديدحلا ملاعلا ىلإ ترحاه يلا ةفلتخملا تايسنجلاو

 ظ .دحوملا

 يذلا تقولا يف (ةفالخلا) هتققح يذلا ماظنلا ةيملاعب كسمتن نأ انل قحي الأ
 ربعن لب نيدلقم نوكن ال كلذ انققح ول اننإ ..ةيملاعلاو ةدحولا ىلإ رصعلا هيف هجتي

 دكؤنل ىربكلا لودلا فاصم ىلإ يدرتملا انعقاوبو انب ولعت ةيحص (ةضافتنا) نع
 لاوط اهدحو يذلا اهماظن نم اًرسق تمرح ثيح «ديدحج نم انتمأل ةيلصألا ةيتاذلا

 ] .اهخيرات

 اوكرتشا يلا عئاقولاو «باتكلا يف مهركذ دراولا صاخشألاب فرعن امدنعو
 يف فلؤملا ةكراشم انرودقم يف حبصيس ذئدنعو ءاحل ةبحاصملا ثادحألا زربأو اهيف

 مكهتلاو ةيرخسلا نيبو عجاوفلاو نازحألاو مالآلا نيب ةجحأتملا هفطاوعو هراكفأ

 هدحو فقو هنأل تامامتالا هيلإ اوهجوو «نونظلا هب اونظ نيذلا هيضراعمو هداقن ىلع

 هئادع ىلإ مهايإ اهبنم هيف نيعودخملاو كروتاتأب نيروحسملا هّبنيل هعسو يف امه خرصي
 ططخلاو ةينوساملا تايعمجب ةقيثولا هدئاكمو هتاغوارمو هعادخو «نيملسملاو مالسالل

 00 .كاذنيح ارتلحنإ يف ًالثمم يبرغلا رامعتسالاو ةيدوهيلا
 رداصم ىلإ عوجرلاب فلؤملا اهدرس يلا ةيخيراتلا تاياورلا نم تسبثت دقو

 هب فصو ام كلذ ىلع ةلثمألا زربأ لعلو «هتنامأو خيشلا قدص يل نيبتف «ةددعتم

 دقف «هينواعمو هباحصأو هتمأل نئاحو غوارمو رمح براش هنا لامك ىفطصم

 .هنع خيشلا هلاق ام لك تديأ -قاقيلعت نمض اهركذ أيس ةددعتم رداصم تديأ



 ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا بلل سلام اسم 6

 ثراوك نم يربص ىفطصم خيشلا هعقوت ام ةحص نينسلاو مايألا يضم تبث لب
 هذه شياعن نحن اهو .للحلا باصملا اذه دعب يمالسإلا ملاعلاو ايكرت تباصأ

 !!بناج لك نم انب قيحت يلا ثراوكلا

 شمامي تاقيلعتب نكمل عفشأ ذإ «باتكلا جهنم امي زيمت ىرحأ ةرهاظ دحنو

 اهردصأ ىلا تارارقلا ليجستب صنلا عبتأ مث «نتملاب هدروأ ام ةضافإب حرشي باتكلا

 يه تناكو «هءاضعأ راتخاو هعنص يذلا ئيطولا سلجملا ةطساوب لامك ىفطصم
 ةفالخلا نيب كروتاتأ لصف ذنم فلؤملا اهعقوت ىلا تاوطخلا نع َةَربَعُم اهريفاذحب

 .ةياهنلا يف رمألا هل مت ىح مهعدخو نيملسملا نداهو ةطلسلاو

 ىلا بذكلاو ردغلاو عادخلا بيلاسأب هجعزت ةيوسأم ةياور ئراقلا علاطيسو

 هتحوز يح اهنم ملسي مل ىلا ةيقالخأاللا هليحو كروتاتأ لامك ىفطصم اهعبتا
 ىلإ لوصولل مهمدختسا نيذلا هينواعمو هئالمزو هباحصأ نم هيلإ نيبرقملا برقأو

 يسرادل اهداعبأ لكب ةلهذم ةيخيرات قئاقح حضوت امك «ةياهنلا يف مهظفل مث هضارغأ

 ةفالخلا خيرات نوهوشي اولظ ثيح «مالسإلا ءادعأ تاياورب نيفتكملا خيراتلا

 درجم هنأ ىلع (..ريكنلا) باتك نهربي امنيب «كروتاتأ (يزاغلا) نودجمبو ةيمالسإلا
 ةمألا برض تفدهتسا ةيناطيش تاططخمل_ صلخم ليمعو هتمألو هنطول نئ

 يبيلاصلا ريشبتلاو يبرغلا رامعتسالا باوبأ حتفت ىح اّمدحو يف ةيمالسإلا

 !!نويهصلا وزغلاو
  لايحألا فيرعتو يمالسإلا يخيراتلا يعولا ظاقيإ يف باتكلا اذه مهسيو

 نبا هنأل_رضاحلا مهف الإ خيراتلا ةسارد نم ضرغلا امف ؛حيحصلا اهخيراتب ةديدجلا
 صالختساو ةيعاولا ةساردلا دعب لضفأ لبقتسم وحن ةميلس تاوطخب ريسلاو-يضاملا
 - .قئاثولاب مّعدملا حيحصلا خيراتلا سورد نم ملعتلاو ءاطألا نم ةدافتسالاو ربعلا

 دارأ نإ ةيمالسإلا ةمألل ةفالخلا ماظن ةيمتحب انعانقإ لوح رودي باتكلا روحمو

 نم ةباهملا ةيلودلا ةناكملاو يملاعلا ذوفنلاو ددؤسلاو ةماركلا ىلإ ةدوعلا نوملسملا

 ءاشنإل يقيقحلا ديهمتلا يه مايألا تتبثأ امك ةفالخلا ءاغلإ (ةثراك) تناكو .ديدج

 دشي ال ىلا دحاسملا ثلاث امبو دي هللا لوسر ىرسم-سدقلا عايضو ليئارسإ

 دودحلا انل مسري هِلَه لوسرلا نأكو ءاًعيمج ضرألا دجاسم نود-اهيلإ الإ لاحرلا



 ا سل ل سس ةيئامقعلا ةقالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا

 ,رطاخملا نم نمأم يف نوملسملا حبصيل اهيلع ةظفاحا يغبني تلا مالسإلا ةلودل ةنمآلا

 !!نآلا وه امك رطخ يف مهدوحو حبصأ الإو

 لامك 00 ةموكح تردصأ ةعبطملا يف (..ريكنلا) باتك ناك امنيبو

 سرادملاو ةيعرشلا مكاحملا ءاغلإو نامثع لآ يفنو ةفالخلا ءاغلإب ةفورعملا اهتارارق

 اهتكرح يف يمرت ةيكرتلا ةموكحلا نأ ةيكرتلا دئارحجلا ترشنو «فاقوألاو ةينيدلا

 :ناونع تحت خيشلا لاقف «نيدلا عادو ىلإ ةريألا

 (بيطخ لك لوق ةريهج تعطق)
 تيم .هكارارغلا كلت نوليمر سو ااذهن ياك" وعلا نوملتملا ءارقلا» ناك“ ولو

 «قحلا دح نع لب «لادتعالا دح نع ةجحراخ هتجمل اودجي نأ لمتحال ةرقنأ ةموكح

 ؛نييلامكلا ىلع (ريكنلا) ةدش نم هيف ام ىلع ةموصخلا ةدشو ةغلابملا ىلع اولمحيو

 نرقي نأ الإ هللا ىبأ ءبئتكمو بهتلم بلق ميمص نع ردص يذلا يباتك ناكف

 .7وصخلا فارتعا ةجحب ةمساحلا هججح

 ءاغلإ ءارو ةيفتخملا رارسألاو قئاقحلا حرش ةيفيك يه ئتفداص ىلا "7ةلكشملاو

 تناك اذإ ةبوعص رثكأ مهم حبصتو .لبق نم ئراقلا اه عمسي مل امر يلا ةفالخلا

 سفنب تررم ينأب فارتعالا نم دبالو .عقاولاو ةقيقحلل ةرياغم اهنع ئراقلا ةركف

 ةيلمع ىلإ-يليج ءانبأو ينارقأك-يتايح نم ةليوط ةرتف يف تعضحخ ذإ «ةبرجتلا

 ,دحلا اذه دنع باتكلا نتم عبط يف انيفتكا اننأب ملعلا عم (..ريكنلا) باتك نم ١؟8ص) )١(

 (ةيكرتلا دئارحلا اهرشن امك افنآ اهيلإ راشملا ةرقنأ ةموكح تارارق هدعب فلؤملا لجس ثيح

 .لالمإلا ةيشح اهصنب اهتابثإ نع ئراقلا غي الامجإ اهئايب درحب نأ انيأر ذإ

 .م901714١ ةنس سرام ١7-ه17547١1 نابعش يف ةرداصلا توريب ةعبط ىلع اندمتعا دقو

 يلصأ اهدحأ-نيصن نم نوكتي اًنايحأ ناك يذلا نتملا عبط ةيفيك يهف ةيناثلا ةلكشملا امأ (؟)

 .شماهلاب قيلعت يباثلاو
 ضعبب ايفتكم ؛ئراقلا ديفي ال اًبانطإو اًراركت اهيف تيأر يلا فلؤملا تاقيلعت تفذح كلذل
 .(ص.م) نيفرحلاب تاقيلعت نيبو امهنيب تزيمو «ديدجلا مدقتو ةماه اهتيأر يلا تاقيلعتلا

 .فلؤملا مسال اراصتحا



 ةئامفعلا ةفالقنا ءافلإ ءارو ةيقخلإ زازسألا تس يتي-دااا -  ب( فش سانبللا #

 اوضرعت نيذلا نييلصألا هتداقو هئاملعو يمالسإلا خيراتلل ةءاسإو تامولعملل هيوشت

 اذه رشن ةعبت «ةعبتلا لقثب بخ تك :كلذك .قاطتلا ةعساو- نيهشت' :تالمحلا

 ساسحإإلا اذه لظو «.هفلؤم. فيرعتلاو هنومضم ةيمهأب نيملسملا ةطاحإل باتكلا

 ىلاعت هللا نذأ نأ ىلإ «ةفالخلا ماظن نع ريتسحاملا ةلاسرل دعأ تنك ذنم ئيباتني

 ام قيقحت ىلع ةردقلا -َقْيك- يالومل ريقفلا دبعلا انأو - نيحنمب نأ هتدارإ تءاشو

 ةمحرلا كلأسأ نإ مهللاو ءاريخآو الوأ نيملعلا بر هلل دمحلاف .هيلإ وبصأ تنك

 .هرشنو هعبطو هخسن يف نونواع نيذلا لكل ءازحلا نسحب ءاعدلاو «باتكلا فلؤل
 ..نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ اناوعد رخآو .ىترخآ رحخذ هيف يلمع لعحجا مهللاو

 يملح ىفطصم

 مرحما 7 يف ةيردنكسإلا
 م1584 ةنس ريوتكأ ” /ه١ ©4٠06 ةنس



 ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا

 ةمدقملا تايوتحم

 .ثحبلا جهنم

 .هرصعو هتايح :يربص ىفطصم خيشلا
 .هرصع ثادحأل هتاليلحتو خيشلا تايرظن

 .هقلختو هملع

 .ةروثأملا هلاوقأو ةيملعلا هفقاوم نع تاحم

 .باتكلا اهنع فشك ىلا رارسألا ضعب

 .ةفالخلا ىلع ءاضقلا ف كروتاتأ لامك ىفطصم رود
 .ةينامثعلا ةفالخلا نع ةملك

 .يبيلصلا يبوروألا ءادعلا

 .ارامهتسا تبل ةينامقعلا ةقالخلا

 .ةسايسلاو نيدلا نيب لصفلا مدع :ةيسايسلا هؤارآ

 .(مكحلا لوصأو ةيمالسإلا) باتك ىلع درسلا -

 45 يبنلا ةموكح -
 قيدصلا ركب ىبأ ةموكح -

 :ةساسلا نع نيدلا لصف زاوج مدع

 ,ةيطايسلا نع نيدلا ضف ةقيقحت

 .ةسايسلا هتيرظن ملاعم

 .(هيلع ىرتفملا ةفيلخلا) ديمحلا دبع ناطلسلا ©

 ا ان هت حو دا ع

 .. قيفوتلا يلو هللاو



 ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخا رارسألا 0 2225-5-2 ٠

 ثحبلا جهنم
 يف ةدئاسلا تارايتلاو يربص ىفطصم خيشلاب فيرعتلل ةمدقم. انأدب :الوأ

 ىوق ماع هاجتا طسو فلوؤملا هلذب يذلا دهحلا نع ةركف ئراقلا ءاطعإل هرصع
 .داضم

 نم ّئراقلا نكمتي يح ةزرابلا ثادحألاو تايعمجلاو صاخشألاب انفرع :اَيناث

 ثيح .؟"”هفيلأت خيرات ىلع نرق فصن نم رثكأ يضم دعب باتكلا صوصن باعيتسا

 ف ةداضملا رظنلا تاهجو تزربأو «ةيمالسإلا رظنلا ةهجو دمع نع هلالخ تيفخأ
 .تالاقملا باتكو نيحرؤملاو نيللحلا مظعم تاقيلعت فو خيراتلا بتك

 كروتاتأ لامك ىفطصم فرعت ةديدجلا لايجألا بلغأ نأ هل فسؤي امو
 مهللا- دحأ فرعي داكي الو «ةثيدحلا ةيكرتلا ةضهنلا بحاص ٍنيطولا ميعزلا هتفصب

 لجرلا داق امنيب -ةينامثعلا ةفالخلل خيش رخآ- ىربص ىفطصم نع ائيش ةلقلا الإ

 لو ايكرت نم هنيدب رحاهف «هناكإ حالس نم الإ الزعأ ىربك ةلمح -ىلاعت هللا همحر -
 ! !نيدهاجا ربصل الاثم ناك هنكلو «ةنايخلاب يمرلاو دوحمجلا الإ قلي

 ؟اًبناج فيزملا حرطو ةنيمأ مالقأب يمالسإلا انخيرات ةفرعم انل نأ لهف

 !!قئاقحلا فيزت فيك ةفرعم ىلع ليلد «هدعب ام ليلد باتكلا اذهو

 درفنا- ابر رارسأ ىلع هفوقو ىلع ءانب فلؤملا تاعقوت ةحص انل نيبت :اثلاث

 دري ينال مارب نعقل اقل عي ةحيبست كلو« هريصم خو ةنرابلقل"اهفرغ وأ ان
 كروتاتأ ةكرح روهظ دعب ةيبرعلا ىلإ تمجرت وأ ترشن يلا قئاثولا نيبو هنومضم
 ظ .ةينيداللا

 قدص ىلع نيقيلا نم اًديزم يفضت اهدعب ةرداصلا تافلؤملاو قئاثولا لعلو

 رظن تاهجوو تامولعم لمحت هسفن تقولا يف اهنكلو «هاور ام لك يف خيشلا

 نيسح دمحم دمحم روتكدلا هفصو امك - هفيلأت ىرج ثيح هباعيتسا ةبوعص ليلذتلو )١١(

 . ةيدقلا ةيبرعلا ةقيرطلا ىلع - ىلاعت هللا همحر-

 -مه11١ زيمامجلااب بادآلا ةبتكم .(196ص ؟"ج) رصاعملا بدألا ْق ةينطولا تاهاحنالا)

 .(م51١



 آ١  شسس ا _ _ _____ ا ةيئامثعلا ةفقالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا

 يارب ةرئادقم
 ةقيثولا ةباثع-ةيوازلا هذه نم دعي امر هنإف ءيربص ىفطصم خيشلا باتك امأ

 يلد .ثيحب :ةيامعتلا "ةفالخلا فيك ةيسيانعلاو ”ةيؤتوهبلا :ظلطفتلل ةفقللا ةديكحولا

 .اهجئاتن ةروطح نم ةيادبلا ذنم رذحو اهلك اهداعبأ حرشو «ةوطخب ةوطحخ

 «تابالقنالا هنع ترفسأ امل اًديدج اًئاونع باتكلا ىلع انقلطأ دقف ءاذل

 ش :هانيمسف

 ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا

 يف اندافأ هسفن فلؤملاو (..ريكنلا) يلصألا همسا ىلع لاحلا ةعيبطب ةظفاحملا عم

 .ايكرتل ددحلا ماكحلا ىلع (هريكن) ببس نع باتكلا

 دض لامك ىفطصم هب ماق يذلا رودلا زاربإب مامتهالاو قئاقحلا عيمجت :اًعبار

 لجرلا ةيصخش حيضوت ىلع باتكلا روحم رودي ثيح «مالسإلاو ةيمالسإلا ةفالخلا
 :جودزم رودب ماق ذإ ةيئادعلا هتافرصتو

 .يسايسلاو يعيرشتلا هماظنو هتديقع يف مالسإلا نعط :امهدحأ

 ىفطصم خيشلا حازأ دقو .ةحلسملا ةوقلاب يبرغلا ماظنلا ضرف :ئباثلاو

 .©7ةيبيلصلا ةلودلا ةعينص هربتعا امك «ةيدوهيلا (ةمنودلا) ةفئاطب هتلص نع راتسلا

 دادتما وه انمهي ام نكلو «هموقو هلهأ كلذب ىلوألاف «لحرلا مكاحن ال نحنو

 هتاروع فشكو هتيرعت ةيلوئسم انلمحي ام ءاعيمج مهدالب ةعقر يف نيملسملا ىلإ هاودع
 نهب ينك لوقح و اكذوفا ىيتعو ةيدتقلاا قيسالا عم لارام أل هيلا تاروغو
 رضحتلل ىلعأ الاثم هنم ذختيو «هادأ يذلا رودلا يفو هيف نيعودخملا نيملسملا

 !! رصعلا ةراضحب قاحللاو

 ؛كروتاتأ راثآ نيفتقم براحت نم نوملسملا هضاخ ام كلذ ىلع دهاش ريو

 !؟ اوققح اذامف

 ناينبلا ةماقإ انتالواحم رثأ ىلع ةددعتملا قافحإلا روص انضرعتسا اذإ اننإ

 مئازحلاب انينم نأ دعبو ءيبرغلا جذومنلا قفو يداصتقالاو يسايسلاو يعامتحالا

 )١( ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد .(775ص ؛لج)..ملاعلاو ملعلا فقوم ١755 -ه .١560م.



 ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفنلا رارسألا ا

 ىملعلا صوكنلا قئاقح انتعجفو «يداصتقالا روهدتلا انباصأو «ةيسايسلاو ةيركسعلا
 يبرغلاو يقرشلا اهيرطشب انل ابوروا ةرظن ةقيمح ىلع انظقيتساو «يقالخاالاو

 مامأ مهتاريدقت ةداعإ ركفلا داور ىلع حبصأ هلك اذه دعب «ايماهتلا كيت ةسيرفك

 :ةدهاشملا جئاتنلا هذه

 .ىرخأ ةيراضح الوصأ انل نأ ىبعي اذهو «ديلقتلا يف لشفلا ١-
 روهظو «قيبطتلا لاحم يف تايرظنلا قافخإو ةيبرغلا ةراضحلا تامزأ -؟

 ةفسالفلا زجع ثيح ةيقالخأو ةيناسنإ ةمزأ نع ربعت اٌبابش نيب ةديدج تاكرح

 .جالعلا داجيإ نع ةداقلاو

 امنأ وأ «ةتقؤم تارتف نع ربعت اهأ ىلع تامزألا هذه ىلإ رظنلا حصي الو

 مهئاملعو مهتفسالف ريهاشم فارتعا وهو «طيسب ببسل كلذو «ةرباع رهاوظ

 .رايقالا ثراوك

 يدوراجو لسر دنارتربو نسلو نلوكو يبنيوتو رجنبش ءارأ اوسراداو
 020 .مهريغو

 اهتاذب حلصت 2يمالسإلا خيراتلا ةكرحل ةداضملا ةيلامكلا ةبرجتلا نإ -

 :الثم نابايلا تلعف امك

 دالب يف ثدح ام ةسارد يف تباث جهنم ىلإ ماكتحالا ةرورضب يدانن اننإ
 .ةفالخلا ماظن يأ ,مقدحو دقع طارفنا بقع ثيدحلا رصعلا يف نيملسملا

 دجي الأ يش توملا شارف ىلع دقري ناك امدنع هنأ تبث هنأل ءافازج اذه لوقن الو )١(
 بصنم يف هفلخي نأ هاجرو ىناطيربلا ريفسلا ىعدتساف «هتلاسر يف رارمتسالل هفلخي اصخش

 ةديرح اهتلقنو هتموكح ىلإ ريفسلا ةيقرب ('زميات يادنصلا" ةديرج ترشن) !! سيئرلا
 يف يدعسلا ىفطصم ذاتسألا اهرشن دقو ١954/15/١5 ف رداصلا اهددع يف مارهألا
 .م١91١ ةيمالسإلا ىلعألا نوئشلل سلجملا ط .(١75-؟١ص)(ينويهصلا ركفلا) هباتك
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 ماع اراطإ اهيلع ةباجإلا لكشت ىلا ةلئسألا ضعب ثحبلا طاسب ىلع حرطنو

 .هريغ نم ؛ةحصلا ىلإ برقأ جهنل
 :ضرغلا اذهل حرطت يلا ةلئكسألا نمو

 ؟اهتعيرشو اهتديقعب ةمألا كاسمتسا ىدم ام ١-

 ؟ةيلحادلا طاطحنالاو روهدتلا بابسأ ام -؟

 ظ ؟اهجالع نكمي ناك فيكو
 ؟اهيلع بلغتلا نع اوزجع ملو ..نيحلصملا ءامعزلا تفداص يلا تابقعلا امو

 يف هبيلاسأو هططخ ةعباتمو اهلك هلودب يبروألا رامعتسالا عم عارصلا -9

 هرارمتسا ىدم ثحبو ةماعلا هتيجيتارتسا ىلع اندي عضو عم يمالسإلا ملاعلا نادلب

 ظ مدا
 راكفألا راطإ ف ترصحنا ثحبلا جهانم نأ ظحالن اننإف كلذ ادع اميفو

 ا كا رجالا (يبرغلا موهفملاب) ةيمدقتلا وأ ةيفسلفلاو «ةيموقلا وأ ةينطولا

 .ةيطارقمعدلا

 ةيمالسإلا ةمألا اي ترم ىلا ثادحألا مييقت جهنملا اذه ثحابلا عيطتسي الو

 ُدقفُت مييقتلل ريياعمك مظنلا هذه نم يأ ذاختاو .ةيتاذ صئاصخب اهدرفت ثيح نم

 لايجألا دوهج تعاض امك «ةساردلا يف هدهج عيضتو «طبارتلا طويحخ ثحابلا

 .عقاولا ضرأ ىلع كروتاتأ ةكرح ديلقت ءارو ةقباسلا

 ا ا ل

 دن( يسرلار كلو ةاحطيع ناك هين ءاكالا نكرر نابع ا هتك فرقا غرو هنن
 يذلا انقيرط يف رارمتسالا نم الدب ةدايقلا هل انها يذلا قئاسلا لض «قرتفملا

 لب «نيملاس لوصولا ةطحم ىلإ انلصوي نل رخآ قيرط ىلإ قيرطلا نع فرحنا «هانفرع
 :ةلضفرو لاعبا نإ ةمكر انك ندع 1 نإ ةيواخا هيه انبولا اذ ليعيب

 ةدرلا ةكرح دعت «دقتعن اميف ةيمالسإلا رظنلا ةهجو نم هنإف «ىرخأ ةرابعب

 اهعمو -ايكرت تلوح ذإ «لضفألا ىلإ اًروطت تسيلو اًيراضح اًساكتنا ةيلامكلا
 ناك نأ دعب ءامويذ نم ليذو ءابروأل عبات درحب ىلإ -ةفلتخملا هنادلبب يمالسإلا ملاعلا

 اهروصع يف اهراد رقع ف اهددهيو «ىطسولا اهروصع يف اهدوقي ةفالخلا لظ يف



 ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا للسلم لهل ١+غ

 .! ةثيدحلا

 نع ةماع ةركف ءاطعإ انبجاو نم انيأر «هشيعن يذلا عقاولا اذه تابثإلو

 دبع ناطلسلا دصعمنو رصاعملا انخي رات اهوح رودي يلا تايصخشلا نم نيتيصخش

 ناهذألا يف خسارلا سبللا ةلازإل (يمنودلا) كروتاتأو «نيملسملا ءافلخ رخآ-ديمحلا

 .ةباشلا لايجألا لوقع يف امهيتروص حيحصتو ءامهنع

 تاباتكلا يف ناربعي امهأل نكلو ءامحل ةيتاذلا ةريسلا ضرع دوصقملا سيلو

 ديمحلا دبع ناطلسلا ةعمس اوهوش دقف «نيضيقن نيماظن نع ةبرغتملاو ةيبرغلا ثاحبألاو

 اهخيرات ربع ةفالخلا هذه نع ربعي هدحو هنأكو «(ةيمالسإلا) ةينامثعلا ةفالخلاب هونرقو

 .(رم<ألا) دبتسملا مكاحلاب هوفصوو «نورق ةتس وحن ربع دتمملا

 مامألا ىلإ قرشلاب راس «يروث دئاقك كروتاتأ ةيصخش ضيقنلا ىلع اوعضوو

 1 !! ةراضحلا وحن

 ىلإ عوحرلا ىلع ءانب نيتروصلا نيتاه يف ليلضتلاو فيرحتلا ىدم ىرنسو
 .ةغماد قئاثو

 هرصعو هتايح :يربص ىفطصم خيشلا
 ىقلتل (ةيرصيق) ىلإ رفسلل هابأ نذأتسا مث «(داقوت) هدلب يف الوأ ملعلا ذحأ

 ( ةناتسآلا ىلإ اهدعب رفاسو «لوضانألا ندم نيب اهئاملعب ةروهشم تناكو «ملعلا

 .نيدلا ءاملع نم الاه حضي نأ ق ةديدتعلا هيبأ ةبغر قيقحتل هلك كلذو

 يف ناكو-حتافلا دمحم ناطلسلا عماجب اسردم نيرشعلاو ةيناثلا نس يف نيع مث

 ناك ذإ نييعتلا اذه ىلع ضري مل هابأ نكلو-ةرهاقلاب رهزألاك ةينامثعلا ةلودلا دهع

 :هئاقدصأ ضعبل لاقف «هميلعت لامكتسا هدوب

 ىلع لصح نأ ثبل امف «ةيرصيقلا دعب ةناتسآلا يف ملعلا بلطل ئنذأتسا]

 يا ستسي»نأ يدع هيجاولا تاكو + سيردتلا .نسرك ىلع عيرتو ةيملاعلا ةداهش

 ." ”[لقألا ىلع نيثالثلا غلبي ىح ميلعتلا

 .(نيلس رم ا مدابعو نيملاعلا بر نم ماعلاو ملعلاو لقعلا فقوم) باتك ةمدقم ©



 اة شبس ا ةيئامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا

 لامآل .ةقوعملا بابسألا ددعيف باتكلا ةمدقم يف هابأ بطاخي رذتعملا ةجهلبو

 يف ةيمالسإإا ةحخيشملا بصنم مث «ةموكحلا بترك. سيردتلا ةفيظو ىلوت ثيح هيف هيبأ

 .ةينامثعلا ةلودلا

 فلس امع هابأ ضوعيل هداهجو هلمعو هطاشن تالاحم ركذب كلذ متتخي هنكلو

 :لامجإ يف هتايح ةمجرتل ةعماج ةرابع يف لوقيف «هباجعإو هاضر بستكيو

 يف «قورملاو قوسفلاو مدهلاو ملظلا ةسايس حفاكأ انأو ئتيأر ول كنكلو]

 نع عفادأو ءامهدعبو ةباينلاو ةخيشملا دهع لبق تالحجمبلاو فحصلا يفو باونلا سلحب

 ,حافكلا ةايح يف نرق ثلث يضقأو ءاقاصخشم رئاسو امبادآو اهقالحأو ةمألا نيد

 مدع ليبس يف نيترم نطولاو لاملا اًرداغمو بئاصملاو دئادشلا ناولأ هلالحخس نم اًيناعم

 ام ىلع ةمادنلاب اموي سحم ريغ «نيترجملا نيب عقو اميف لاقتعا عم «ئدابملا ةرداغم

 . [كاضرو كباجعإ ئتيلوأل-اهقفارمو ايندلا ظوظح نم ليبسلا هذه يف هب تيحض

 نيملاعلا بر نم ملاعلاو ملعلاو لقعلا فقوم) يأ «ريبكلا هباتك فلأ هنأ ركذي مث

 ةايحلا نغ ركتملا .ق.:ةققوت .ءانثا . ةريفكألا هرم -تناوخن... .1(قيلشإلا ةدابغو

 هتفرعم ىلإ ملسملا ملعتملا جاتحي ام) هيف عمجف «ئيدلا يملعلا داهجلل اغرفتم يسايسلا

 ."'”(اًناومأو ءايحأ برغلاو قرشلا يف بدألاو ملعلا لهأ نم اًناتشأ تلضانو «يرصعلا

 "”يربص ميهاربإ ذاتسألا نع القن «(رصاعملا بدألا يف ةينطولا تاهاحتالا) نيسح

 .م960١.-ه59١1 (هاكرشو يبلحلا يبابلا ىسيع) ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد ط

 د:ةيبرعلاب ةعوبطملا هبتك نمو )١(
 ردقلا ناطلس تحت -+ ةأرملا يف ىلوق - ١ نآرقلا نامجرت ةلأسم ١-

 هباتك لوصف دحأ هلعج مث) .نونمؤي ال نيذلاو بيغلاب نونمؤي نيذلا نيب لصفلا لوقلا -5

 .(ريبكلا

 . "ص هسفن (؟١

 .ما 97/0 ةنس ربمتبس يث- ىلاعت هل همحر - يفوت هنأ انملع هه



 ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا را رس لل ٠ سسوس ملا اسس ل 15

 :ىهو اًقباَس ةيردنكساإلا ةعماجمب ةيقرشلا تاغللا ذاتسأ

 مهئاليتسا ليبق نييلامكلا نم اًرارف ةناتسآلا يربص ىفطصم خيشلا رداغ]
 ىلإ داع مث .زاجحلا يف كلملا ةفايض ىلإ لقتنا مث ءرصم ىلإ رضحف ١91551 ةنس اهيلع

 (ناننل للا رفاسف لامك“ ىفطصل نيبصعتم لا نيبو هنيب شاقنلا مدتحا ييحع «رصم

 «نانويلا ىلإ مث اينامور ىلإ رفاس مث "ةمعنلا يركنم ىلع ريكنلا" هباتك كانه عبطو

 يح تاونس سمح وحن اهردصي لظو ."دغلا" اهانعمو "نراي" ةديرج ردصأ ثيح

 انت قوت اننا علا رمق ف رفتسات ل و

 .( ها 1/8 - م1985 ةنس)

 ةئس يناثلا روتسدلا نالعإ لعب يسايسلا هطاشن يربص ىفطصم أكن كلقو

 كاذتقو همسا زربف «لوضانألا يف (داقوت) هتدلب نع كاذتقو بحختنا ذإ .

 يذلا برزحلا ىلإ مضنا نأ نييداحتالا ةين ءوس نيبت نيح ثبلي ملو ةيباطخلا هتردقمل

 امب مستا ىلا ةيناروطلا ةعزنلا نوضراعي نيذلا ماورألا برعلاو كرتلا نم فلأت

 .ضراعملا بزحلا اذه سيئرل اًبئان ناكو .كاذتقو نويداحتالا

 'رصم يف ماقأف 2١9١7 ةنس مهداهطضا نم رف نييداحتالا ذوفن لحفتسا املو

 رار د يع ةناتسآلا ىلإ وب انرررا دامو لا محم

 ىلإ داعف 00 ها 0 0 ةعيزمج بروما 0 نأ 1 انعم . ل

 ينامثعلا خويشلا سلجم يف اوضعو مالسالل اًحيش نيعو (ةناتسالا يف يسايسلا هطاشن

 لظو .تاضوافملل ابوروأ يف هبايغ ءانثأ ةرازولا ةساير يف مظعألا ردصلا نع بانو

 2| صنع لإ رفق ةبصاعلا نلخ ةويلامكلا نوعا نأ نإ يضف

 :اهنم (ةرمتسم نحمو ةبعص فقاوم. ةيسايسلا هتايح ترم دقو ظ

 يذلا كوؤتاتا لامك ىفطصم عادح ببسب رصم ْق هيقل يذلا ءادعلا 2

 زيمامجلاب بادآلا ةبتكم (89/-897 ص٠, ج) رصاعملا بدألا ف ةينطولا تاهاحتالا )١(

 .ما1938-ه4



 ١197 سب ا ةينامععلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا

 .ةنايخلاب هماقاو هب ىذألا قاحلإو هتقياضل

 (هداز يرد كب هللا دبع) قبسألا مالسإلا خيش نيبو هنيب رمألا سبتلا
 ديحو دمحم ةفيلخلا مايأ يناثلا اهردصأ ىلا ىوتفلا رصم فحص هيلإ تبسن ثيح
 .مامإلا ىلع هجورخو كروتاتأ ىفطصم يفنب ةنلعم

 ةنتفلا تناك امنيح هدض ةماعلا ةراثإل ىوتفلا هذه اولغتسا هموصح نأ ودبيو

 ظ .عيمجللا تمع دق كروتاتأب

 لوصحلل هبتك عيب ىلإ رطضا دقف ,هترجه لاوط ةقافلا نم ىناعي ناك ©

 بوكر الإ عطتسي ملو ةيردنكسإلا ىلإ ةناتسآلا نم هترسأ عم هرفس تاقفن ىلع

 .ةئلاثلا ةحردلا

 مغرلاب ذإ «لالحلا قزرلل هبلطو هتهازنو هتماقتسا ىلع كلذب لدتساو ©

 نم فاالآلا تارشع رفوي مل هنإف «تارم عبرأ ةيمالسإلا ةخيشملا بصنم هيلوت نم
 لبقو هتنامأ ناخو هتهازن يف طرف ول اهيلع لوصحلا هناكمإ يف ناك ىلا تاهينجلا

 ظ ' .نييداحتالا عم نواعتلا

 ىسألاب ضيفت ىلا رعشلا تايبأ ضعب هدغ وبأ حاتفلا دبع ذاتسألا انل لقن دقو

 ف ءاجو «كادتف و يرابضتالا يالناغ دهدو وبلا هدهر قب ايف ثراق ذإ هنرفلاو

 :اهيف لاق ىلا تايبألا هذه هتياف

 يدعب وه شعيلف تم نئلو قال انأ ام مالسإلا ليبس يف
 دهعب 2 هوفي ملو  هوعيض نيد رصعلا يملسم مغر شعيلف
 ")دنه خيش مهخيش ناك ول فر عي الو اًعوج تومب يلثم ناكو

 :ةرصع ثادحأل هتاليلحتو خيشلا تارظن

  بابضلا طسو ةحيحصلا ةيؤرلا قيرط رصاعملا ملسملل رينتل هتافلؤم ربع انلصتف

 .باتكلا اذهب ١76 مقر انقيلعت رظنيو



 ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا للبلد تندد

 .نيملسملاو مالسإلا دض كراعملا ناحد هثدحأ يذلا فيثكلا

 ثيدحلاو ميركلا نآرقلا نم ةعبانلا هتركف ةهدحوب هتاليلعتو هتاليلحن لصتتو

 :ىه لتقم يف نيملسملا تباصأ ىلا ثراوكلا مهأ تناكو

 ةينامثعلا ةفالخلا ىلع ءاضقلل ةيبيلصلاو ةيدوهيلا ىوقلا رفاضت :الوأ

 ءاهءازجأ عطتقي برغلا ذحأف كاذتقو ةيمالسإلا ةمألل يحلا ديسجتلا اهرابتعاب

 «تايالولاو يضارألا ضعب م1-17717١17945 ةنس نيرتاك دهع ذنم ايسور تعطتقاف
 م1197 ماع رصم نويلبان محاهف ةيرامعتسالا ةيركسعلا تالمحلا اهدعب تلاوت مث

 ”١9١7.. ماع شكارمو ١88١ ماع سنوتو ١/47١ ماع رئازحلا اسنرف تلتحا مث

 ثاريم ماستقا ىلع ةقفتم لودلا تناكو ١9١١.. ماع ايبيل ايلاطيإ تلتحا امك

 لصواملا لورتب ْق عمطت ايناطيرب تناكف .دوجولا نم اهاوز دنع ةينامثعلا ةنطلسلا

 .يسرافلا جيلخلا ىلإ نيطسلف نم دتعي يرب طخ وهو دنهلل ناث طخ ءاشنإ نامضو

 يف نطقلا نم هينحت امه يداصتقالا املالقتسا بيطتس اهّنأب رهاجت اسنرف تناكو

 تايمحملاو جحلا ىلع اهتيامح تطسبو ١/55 ماع ا 522007

 لبق دنحلا ىلع اولوتسا دق زيلحنإلا ناكو ةريزحلا قرش ىلإ ةيبونحلا نميلا دودح نم

 ١ م85 ماع رصم ىلع اولوتسا مث نوليسملا ةدايس اهل مهرامعتساب اوعرتناو «كلذ

 ترصوحو ةيقرشلا دنهلا رزح ىلع ادنلوه تلوتساو . ماع نادوسلا ىلعو

 فتكي ملو.ناريإ ترصوح امك «يسورلاو يزيلحنإلا طغضلا تحت ناتسناغفأ

 مهودمأو م5١٠١ ماع ذنم ةروثلا ىلع ناقلبلا بوعش اوضرح لب «نيملسملا لثمت

 .مأ18 ظ



 1 تي يي آس فعلا ةفالاك: عاقل كارو ةيفقلا رارجألا

 ةروثلا ىلع نانويلا تضرح امك /١417« ةنس ةفالخلا نع تلصفنا يح ةدعاسملاب

 برغلا لهأ فتكي حلو ١/87٠١. ماع ايكرت نع نانويلا تلقتسا يح ١٠١ ماع ذنم

 اوكرحو برعلاو كرتلا نيب ةلودلا لحاد ةيلاصفنالا تاكرحلا اوعجش لب كلذب

 تايموقلا ةنتف اوراثأو «بولحو سنرولك :مهئالمع ةطساوب ةيبرعلا ةروثلا
 .' ”تيتفتلاو قرفتلا ضرغب ةيميلقإلا تايبصعلاو

 ةلودلا دوجو ءامإب تيتفتلاو تاراعإلاو قيوطتلا تاكرح ل :اًيناث

 لامك ىفطصم دي ىلع-ةينامثعلا ةفالخلا كلذب ئيعيو -ريخألا اهلكش يف ةيمالسإلا
 هللا دبع رمآت ذنمف ؛تاقلحلا ةمكحم ةلسلس يف اهرود ةيدوهيلا ةنتفلل ناكو .كروتاتأ
 ران هعابتأ لعشأو ثلاثلا ةفيلخلا لتق ىلع رمآتو رشبلا هيلأت ةركف قلطأ يذلا أبس نبا

 ؛هسفن ثبخلاو ءاهدلاب نورخآ هيدؤي رودلا اذه دحب «نيفصو لمجلا يعقاو يف ةنتفلا

 ال وهو يمطافلا هللا نيدل زعملل دالبلا رارسأ ءاشفإب يديشخإلا ريزو سلك نبا ماقف

 0 1 يوفللا ةانق نوسأ ةيوتل فرتش نا يذلا يليئارزد نع فلتخمي

 تس لظ يذلا لزتره رودويث ديب سدقلل هجوملا حمرلا سأر رهظ اًريخأو
 ةلباقم نم نكمتي نأ حلملا لسوتملا ءاحرو لصوتم دهجب لواحي تالماك تاونس

 نم لوصحلل اًديهمت ةلودلا ةمدح يف دوهيلا تامدخ عضيل ١1١١ ماع ناطلسلا

 .دوهيلا حلاصل حيرصت ىلع هتلالحج
 55 ءأدهي ال يذلا يعسلا عم صرفلا نونيحتي اوذحأ «ضفر امدنعو

 ىهتناو ةيقرشلا ةلأسملا صوصخب مزأتلا اذه داز اذإ ءايكرت يف مزأتت رومألا نإ] :لوقي

 ضرأ ةعطق ذأ نم نكمتن دقف يبروألا رمتؤملا يف ايكرت ميسقتب يضقي دح ىلإ
 00 ."0[انسفنأل ةدياحم

 قيرط نع اهيلإ اولصو يلا نيطسلف ىوس لاخلا ةعيبطب ضرألا هذه نكت ملو

 .اهدعب امو 257 ص ينانبللا باتكلا راد .نيملسملا فعض لماوع :نيزلا فطاع حيمس )١(
 رصمب. يبرعلا باتكلا راد .(75١ص) برعلاو يلاوملا نيب عارصلا :فيرشلا عيدب دمحم .د )١(

 .م926١ 4 ةنس

 ١9( ضو هبرعلا سسنرولا# حتافلا يدهز 68518811517



 ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا *؟

 تالوك ؤتورب ةءارق هيلعف ةعقاولا هذه ف كشي نم كانه ناك اذإو .ةينيطنطسقلا

 رهظت ثيح «ىمعفألاب هبشملا امل يزمرلا مسرلا باعيتساو ءنويهص ءامكح
 .؟"”هيلشروأ ىلإ اطوصو لبق ىعفألا قيرطل ةريخألا ةلحرملا اهنأك ةينيطنطسقلا

 يمالسإلا ملاعلا لاوحأ ًالغتسم بأد يف لمعي يدوهيلا طوبطخألا ناكو
 اهضعب اهتلاصو ثادحألا قحالت ىرن اذهلو «ىرخألا ولت ةوطخلا وطخيل ةراهنملا
 هالتو 2١/51 ماع لزتره ةدايقب لاب يف لوألا ئنويهصلا رمتؤملا دقعنا دقف «ضعبب
 نيملسملا دالب ماستقال اسنرفو ايناطيرب نيب [وكيب سكياسإ ةدهاعم دقع ١915 ماع

 .ةفالخلل ةعبات تناك يلا

 نم صلختلل' نيسح (فيرشلا) ةدايقب ةيبرعلا ةروثلا تماق ماعلا سفن فو
 .نيملسملاو :نيرعلا: لع لابو يده فناكما هليرعلا البلا :لذاتتيلاو: كارتألا كح

 يف مهل يموق نطو ءاشنإ قح دوهيلا حنميل روفلب دعو ردص ١511 ماع يفو

 . "”نيطسلف زيلحنإلا لتحاو ايكرت تمزمنا ١514 ماع فو

 لاوحألا هذه بقري (..ريكنلا) هباتك فلؤي وهو يربص ىفطصم خيشلا ناكو
 .كارتألا يقاب نود ةلماعملا يف مهئانثتسا ىلإ راظنألا اهجوم «دوهيلا ةنتف نم رذحيو

 اهفصيف ةفالخلا ءاغلإ نع ربعي نأ بطخلا ةحادف ءازإ كلذ دعب انشهدي الو

 تعاطتسا امف «ةقيقحلا باصأ نأ تبث دقو «(لخادلا نم نيدلا نعط) ةباثم. اهّنأب

 ةفالخلا ءالشأ ىلع الإ ةماعب نيطسلفو ةصاخب سدقلا ىلإ دادتمالا ةيدوهيلا عباصألا

 ةيباقالا .كناضنتلاو+ 'ةنفوقلا .هعاولا د راثإا نيم ةرودما ةقللا. ىلإ كيضأ
 ةيموقلا ةركف ضراع امدنع هتاعقوت ةحص اًضيأ رهظت انهو .نيملسملا نيب تاوادعلاو

 ' هعابتأ ذحأف هب ئغتي ناك يذلا (بلآ كوك ءايض) رعش نم رخسو «ةيناروطلا

 .(7986::189ص) يسنوتلا ةفيلخ دمحم ةمجرت-نويهص ءامكح تالكوتورب )١(

 ملقلا راد 2581١ «5*.ص) ةيحيسملاو مالسإلا ىلع ةيملاعلا ةيدوهيلا رطحن :لتلا هللا دبع )١(
 .م9586١ -



 98 ب بسس ------- ةينامشعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا

 .كرتلا نارق هنودعي

 !؟هدعب ثدح اذامف

 هلوحو دحاولا دسجلا هتيتفت يف يبرغلاو يقرشلا هيعونب رامعتسالا حم دقل
 اهازغو «ةعنطصم ةيفارغج دودحو ديشنو ملعو مكاح اهنم لكل تاليودو لود ىلإ
 لاجرو ةداقلاو ءامعزلا صاخشأل امإ ةمألا ءالو حبصأف «ةينطولاو ةيموقلا راكفأب

 ب 7 لوح .كلذيو «ةذرا 2 تافسلفلاو بهاذملاو راكفألل وأ ةسايسلاو مكحلا
 صج ع ع سيل بشل

00 

 ةيالل يلتكملا يساسألا اهفده ىسنت ل د د عابتاو 0 دحاولا

 َنوُممْؤَُو ِرَكْنمْلا نع َنْوَهْنو فوُرغَمْلاب َنوُرُمأَت سال تجرأ ةّمأ َرْيَخ مثك)
 .ايلعلا يه اهدحو ىلاعت هللا ةملك لعجتل ةدهاج ىعستو .[١١١:نارمع لآ]4هللاب

 كراشو اهبقار ثادحأ نم هلوح رودي امم هتفرعم مكحب فلؤملا عاطتساو 0

 ىفطصم ةيصخشب هتفرعم مكحب دارأ كلذك :تانيننملاب ب تاابسآلا: ظيري. نأ تاهيف

 ةرفاولا هتليصح هتنكمو «مالسإلاب داري ام ىلع نيملسملا نيعأ حتفي نأ ءاذيج لامك

 ريسفتلاو ليلعتلا ىلع ةردقلا كالتما .؟'”نيملسملا ءادعأ ططخو ةيخيراتلا ةفرعملا نم

 تاوطح نيب نراقي لحخأف ؛ناكملاو نامزلا يف ةلصفنم ثادحألا شيعي نأ نم الدب

 تافرصتلا ءارو ةنماكلا عفاودلا للحيو «مهلبق ةيسنرفلا ةروثلا هتلعف امو نييلامكلا

 نم نيريثكلا تعدخف «ةتقؤم تاراصتنا وأ «ةيئزج ةيحالصإ اهرهاظ يف تدب ىلا

 !!هسدح قدصل د تءاج اذهلو ,هعدخت مل اهنكلو «هيرصاعم

 :هقلخو هملع

 ةيمالسإلا هتديقعل امهاف ةيوبنلا نسا اطر را نآرقلل اًظفاح خيشلا ناك
 ةةسقت اننا و مقا يستالا ةقرع مراقد نإ رود قفل ماب 0 ,مهفلا قح
 وأ نيملسملا الار قف: ءاوف رده نودو اهيادع فراطحم هتمأو همالسإب اًزتعم

 .يحراخلا ملاعلا

 نم هيرصاعم دئاقع يف فارخنالا نماكم ىلع هدي عضو نم نكمت كلذل

 .تاضوافملل ابروأ ف هبايغ ءانثأ ةرازولا ةساير يف مظعألا ردصلا نع انب رم امك بان هنأل )١(



 ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا للسلسللجملللل لل _ ل ا افافل  ؟؟

 ىلع ةيلوئسملا لقثب هساسحإل ةيفيظولا مهزكارم الو مهؤامسأ هبهرت لو «ءاملعلا

 يملع زكرم وهو .©” ةينامثعلا ةفالخلا يف مالسإلا خيش ناك هنأ اميس الو هلهاك

 . © ”ةفالخلا داحمأ مايأ عساولا ذوفنلا هل ناك رثؤم

 ةراضحلا خيراتب روخفلا «همالسإب زتعملا رظن برغلا ةراضح ىلإ رظن امك

 .عئارشلا رئاس ىلع ولعت ىلا ةيمالسإلا ةعيرشلا ةناكمو ةيمالسإلا

 نيملسملا ىلع فحازلا برغلا نم دري ام لكب نينوتفملا نم بجعتي ناك اذهل

 ىري الو ( يسفنلا نصرا اذه نم صلختتلاب مهبلاطيو ءايداصتقاو اًيفاقثو اناديسف

 لدعلا مهفت ةدقاح ةعماط ةقيقحلا يف يهو رضحتلا معزت لود مامأ لذاختلل اًببس

 !!ةبولغملا لودلا عم لماعتلل رخآلاو اهينطاومل امهدحأ :نيسايقك

 نيب (ةيجاودزالا) دهاشيو عمسيو أرقي ناك امدنع اًتورذ لحرلا ةنحم تغلبو

 .ءانمأ ريغ مالقأ ةلمحو (ةنوح

 ليلاكأ تعفرو رصنلا ديراغت تقلطأ امدنع بجعت ام رثكأ انخيش بجعتو

 ىلع ةنخاس عومدلا بفرذ بجاولا ىضتقي امنيب ةلامهك ىفطصم ةماه ىلع رخفلا

 جارخخإو ارتلحبإ ىلع (يرهاظلا) هراصتنال كروتاتأل اولله عيمجلا نأل بجعت
 كروتاتا ةيضخشل ةقيمعلا ةفيفارلب ىفطصم خيشلا عاطتسا امنيب اص م اكول

 رس) اهءارو ةيليثمت ناك ثدح ام نأب نقوي نأ عاطتسا «هتاءامتناو هخيراتو هلامعأو

 مازتلالا ىلع صرحلا لك ةصيرح تناك ةينامثعلا ةلودلا نأ يوانشلا زيزعلا دبع .د ررقي ١١(

 ةمكاحلا ةيمالسإلا ةينيدلا ةئيحلا ضرغلا كلذل تأشنأف ةيمالسإلا ةعيرشلا ئدابم قيبطتب

 .نيدلا ءاملع رابك نم تاعومجم هنواعت تناكو .ةئيهلا هذه سأري يذلا
 )١( ص ىلإ 515ص) نم رشع عبارلا لصفلا قباسلا عجرملا رظني «ليصافتلا نم ديزمل 17١ (.

 )*( يلخ دعب كارتألا عاطتسا نكلو ءءافلحلا ةنواعمب ريمزإ تلتحا دق نانويلا تناكو ١ زيلحنإلا

 نارا ةنيدم اودرتسي نأ نيينانويلا نع



 و8 ب ببسسب ب ب --  - 6 ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا

 (ىلوألا ةيملاعلا برحلا نم ةرصتنم ةحراخلا ىهو اهقدارإ ضحم تلزانت امنيح -اهلك

 مث (يزاغلا)و (رصتنملا) هنأب يمالسإلا ملاعلا مامأ كروتاتأ رهظتل ريمزإ نع تلزانت

 هنلعي ناك يذلا (داهجلا) ةيار لظ يف ىبرغلا رامعتسالل ةرثؤملا ةلاعفلا ةمواقملا

 يضتمي هبحججاو نأ يربص ىفطصم خيشلا ىأرو !!..تدارأ ام امل ناكو

 .رارسأ نم اهءارو ام راهظإو قئاقحلا فييزت هجو ف فوقولا

 رئاودلا هذه يف هفقوم لمح «خيشلا هب ماق يذلا محخضلا رودلا مهف بيرقتلو

 :ثالثلا

 عايضو نيملسملل ةعيزه ةقيقحلا يف هنأل (يزاغلا) راصتنا ةقيقح راهظإ ١-

 .ةيمالسإلا ةفالخلل

 معز امك هنوؤشو هصاصتخاب امهنم لك درفنيل ةسايسلا نع نيدلا لصف -5؟
 ايكرت يف مكاحلا ماظنلا ليوحتو مكحلا نع مالسإلا داعبإ ةقيقحلا ف هنكلو ' ”كروتاتأ
 .نينيدتمللو نيدلل داعم لب «ئيد ال ماظن ىلإ

 ديلقتو عجارت هتقيقح يف وه ابوروأ ءارو مامإلا ىلإ روطتلاو مدقتلا نإ -"

 .ةناهمو

 هباتك تاحفص ةءارق دنع رعشن اذكهو «هتوص ىلعأب خرصي خيشلا ناكو

 راس نمو ةبطاق نييلامكلا حيرصلا ركفلاب نمار لاعفلالا دعا كاطع خرصي ناك

 نونطبي مهو مهمالقأب سانلا نورحسي نيذلا نييرصعلا باتكلا نم مهجمف ىلع

 .هنالعإ نوشخيو داحلإإلا

 ءاملعلا امي زيمتي ةيقلخ ىرحأ ةفص «هصالخإو ههقفو هملع عم حضتت انهو

 لصف هنومسي نيدلا نم ةموكحلا ديرحت يف نيبغارلا نإ] :يربص ىفطصم خيشلا لوقي )١(
 ىلإ نولسوتي مهف «ةنيدنملا ةمألا عمس يف هريثأت ءوسو هرطنل افيفخت ةسايسلا نع نيذلا
 مث «ةسايسلاو نيدلا نيب لصفلاب ءاضقلا اذه نع اوربعي نأب ةموكحلا نيد ىلع ءاضقلا

 795١ ١97(. ص) [ةمألا نيد ىلع ءاضقلا ىلإ ةموكحلا نيد ىلع ءاضقلاب نولصوتي



 ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا للمسلم للش »+؛

 .(ةلوطبلا) يهو الأ ءنوصلحملا

 هداهجب اًضيأ ساقيل نييلامكلا ةاتع هجو يف هئابعأب ماق يذلا داهجلا نإ ..لحأ
 .(جنرفتلا) رايت ءارو نيعفدنملا ءاملعلا طسو ةبرغلاب هساسحإ نازي. هانزو اذإ يملعلا

 هتمأبو هسفنبو هنيدب هتقث ىلع ةظفاحملل قراخ دهح ىلإ خيشلا جاتحا دقل

 مالسإلا نم لالسنالا ديرت باتك ةعومجمبو «ةيحان نم عودفخم يبعش رايت طسو
 «ندمتلاو ثيدحتلاو ديدجتلا :تاتفال لمحت ءامل يقيقح نومضم ال تاراعش تحن

 برغلا ديلقتو داحلإلا هوجو «ةحلاك ًاهوجو اهءارو ىفخت ءافوحلا لوبطلاك يهو

 .هتعيرشو هتديقعو مالسإلا ةقيقحب لهاجتلا وأ لهجلا عم ؛ءيش لك يف ىمعأ اديلقت
 !؟ نذإ يه امف ةلوطب هذه نكت مل نإ

 اومله) :هلوح نم نيرافلا هدنج يداني ءادعألا مامأ هدرفم, فقي اًدئاق ليختتنل

 !!دحأ هقدصي داكي الو «يل رصنلاو يعم ّقحلا ؛(ىلإ

 براحت يف ةمألا رهصنتو «ماوعألا ولت ماوعألا يضمتو نمزلا ةلجع ريست مث
 نيد هيحلا» فقل وب نا رملاو ةلذللا انكلدت فئاذو تقفل اند عضال
 ْ .ةمدقملا يف تناك نأ دعب ممألا

 ةعاجشو هئارآ باوصو لحرلا ةسارف قدص-ناوألا تاوف دعب نكلو-نيبتو

 ظ 00
 :ةروثأملا هلاوقأو ةيملعلا هفقاوم نع تاخ

 ال اننأ ريغ «يسايسلا يربص ىفطصم خيشلا ركفل صصخم باتكلا نأ عم

 نيب لصفلا ىري ال هنأل مالسإلا ةديقع نع هعافدو يملعلا هفقوم لفغن نأ نكمي

 ظ .ىرنس امك ةسايسلاو نيدلا

 نيفرحنملا ىلع اًركنم «لئاوألا نيملسملا دئاقع نع ةدشب اًعفادم هارن انه نمو

 .(ةيرصعلا) وأ (ثيدحتلا) ىوعدب مالسإلل مهمهف
 هدحو فقوو «ءاملعلا نم ريثك عم ةفينع تامجه دص هقتاع ىلع ذحأ دقو

 يف لوصألا ضعب ليوأت وأ راكنإ ىلإ اورطضاف برغلا ةراضحب نيروهبملا بلاغي
 يف لاق «ةيبرغلا ةفاقثلا ىلإ ةيمالسإلا ةفاقثلا نع نيفرحنم مهربتعاو «ةيمالسإلا ةديقعلا



 ب سس ا سس اد ةيئامعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا

 ظ :نأشلا اذه

 قب اههسرأ ةةيفيبارت ةكيقعىاتكلا ون نوريسعلا نييلمسيلا ةلاسملا لضفار]
 و ةنسو هللا باتكب مهنامإ قوف هب نونمؤي يذلا يداملا ثيدحلا ملعلا مهناهذأ
 .. نّييلملا نع فورعملا اهانعمب ةوبنلاو تازجعملا لثم ةيبيغلا رومألا راكنإ يهو وي

 اا الو ؛هتحص يف اونعط ثيدحلا بتك يف اهنم هوأر ال

 راكنإ نم اهيلع يشح ةفرسم تاليوأت نم ةيتاع ةجوم مامأ خيشلا ناكو

 .بيغلاب ناميإلا اهمحأ نمو مالسإلا ف لوصأ

 نيبو (ةعماجلا) ةلحب : فت نوعا حرف نيب تراد ىلا ةك رعملا ظحال دقو

 فنآلا هباتك فيلأت ىلإ هتعفدو هتراثأ يلا نوطنأ :لاوقأ نمو: ةديع كي خيشلا

 :يأرلا اذه هلاوقأ نم «ركذلا

 يحوو ةزجعمو «ةروظنم ريغ ةرخآو روظنم ريغ قلاخب نامبإلا وه نيدلا نإ]

 ريغ اهلكو «رانلاو ةنجلا يف باذعو باوثو باسحو لاؤسو رشحو ثعبو ةءوبنو
 ةلم لك يف نيدلا لاجرو ةفسالفلا نم ءالقعلا ناك اذهلو .. ةلوقعم الو ةسوسحم

 . [نيدلا نع لقعلا داعبإب نوداني

 لقعلا فقوم) ىمسملا هباتك فيلأتل اًعفاد يأرلا اذه يف ىفطصم خيشلا ىأرف

 ."”شماهلاب هيلإ راشملا باتكلاب هقبسو (هلسرو نيملاعلا بر نم ملعلاو
 مهئارآ نع اًبقنم هبتك ف مهركذ دروأ نيذلا ءاملعلا ءامسأل ةصحافلا ةرظنلاو

 تايلوبسملا لاقثأ نع ةركف نيوكت يف اندغاست ةرظنلا هذه «ءاهضعب ىلع اًضرتعمو

 :ءالؤه نمف ءاهلمجحب ءان ىلا ةيملعلا

 ,نيسح هط «نيمأ مساق ءاضر ديشر خيشلا «هدبع دمحم خيشلا ءيدحجو ديرف

 دبع خيشلا «يغارملا خيشلا «كرابم يكز «داقعلا ذاتسألا ءلكيه نينسح دمحم روتكد

 .توتلش خيشلا :نيمألا نيحأ داتنألا نيرشبلا زيرعلا

 نيسح ل دمحم خيشلا لاثمأ ءارأ يف اهسمتلا هل اًناوعأ دحو هنكلو

 :(15 نصر هسفن (5)



 ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا بس سس هه ل اس 5

 .ينامعنلا يلبش انالوم يدنه لا ُلاعلاو سي دمحم خيشلاو نارهز دمحم خيشلاو

 (ةيرصعلا ةفئاطلا) نأ ظحال هنأل هلي هللا لوسر ةنس ىلع اًرويغ ناك كلذك

 ونص نوكي نأ بحي ةّنسلا دامتعا نأ حضوأ ثيح «ثيدحلا بتك ىلع لوعت ال

 نع ةيمالسإلا عبانملا ةنامأ يف كيكشتلا) نإف سكعلا ىلعو «ميكحلا نآرقلاب ذحألا

 نآرقلا ىلإ ةبسنلاب عبانملا كلت يف كيكشتلا مزلتسي ثيداحألا ىلإ ةبسنلاب اهرخآ
 م

 ىلع ىغط يذلا يييرجتلا يبرغلا ملعلا ةنتف رصع يف لحرلا شاعو
 ىلإ اهريفاذحب ةنتفلا لقن ابروأب نورثأتملا نوفقثملا لواحو «برغلا يف ةينارصنلا ةديقعلا

 ؛ةينارصنلاو مالسإلا نيب ملعلل نيروصتلا فالتحا ىلإ اوهتني ملو «يمالسإلا قرشلا

 .امهنم لك يف ةديقعلاب هتقالعو

 ةنتف ةحوم راسحنا دعب اذه انرصع يف نيدلا راصتنا ىريل انعم خيشلا شعي منو

 حضتيس امك ةساسلا كلذكو) ديدح نم نيدلا ىلإ نوهجتي ءاملعلا حبصأو «ملعلا

 .مهرادقأل ةفرعمو عضاوتب (انل

 اًيلاع هسأر عفرو «ةنتفلا ةجومل عضخب مل هنأ ارخف يربص خيشلا يفكي نكلو
 نيككشتملا حفاكي ذحأو «لقعلاو ملعلاب ةديوملا ةيمالسإلا هتديقعب اًرتعم انعاش
 .مهكوكشل ةماعد هنم اوذختا يذلا ثيدحلا مهملعو

 هبل ةطينلاا سبلاب نلذج دنع نييع د كيقلا يهدس نكمل هنأ هيحفلا نمو

 .؟”هباتك ىلع نيطلستملا نييبرغلا مالسإلا موصخ مامأ ةيرقهقلا ةكرحلا

 ةرطيس يف رذعلا هل دحن ابرو (مالكلا ملع) نع عافدلا انبجع راثأ كلذك

 ملع نم مالسإلا نع عفادملل دب ال هنأ نظف «كاذنآ ةفورعملا جهانملاب ةيمالسإلا ةفاقثلا

 )١( ص) هسفن ١05(.

 .(5 17 ص ١ حر ملعلاو لقعلا فقوم (؟)
 ةيفسلف كلاسم  برغلا يف نإف ءابروأب ةماع تسيل ملعلا مساب نيدلا ةضراعم ىلإ هبنتو
 و اًديدش اًداقتنا ةيعضولا ةيتابثإلاو ةيداحلالا ةيداملا بهذم اودقتنا نيريثك نيرحخأ 0-6

 .(250-+514 ص) نيدلل ملعلاو لقعلا ةافانب لوقلا ىلع مهوقفاوي



 #ب ا سيب ةيئامشعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا

 .ةيبرغ ةفاقث نيفقثملا تامجه دصل «يديلقتلا مالكلا

 ةءارق هنع تبجح امر هيرصاعم بتك ىلع ةعساولا هتاعالط نال ةفرأ ةودَعَبَو

 الضف «ميقلا نباو ةيميت نباو لبنح نبا :لاثمأ فلسلا خويش دنع مالكلا ملع جهنم

 دق نكت ملو «ةيميت نبا مالسإلا خيشل كاذنيح ةهجوملا ةلطابلا تاماقالاب هرثأت نع

 عالطالل ةصرف كانه تناك ولو .مويلا هفرعن يذلا جاورلا لثك تجارو تعبط

 امهماقاو امهدقن لدب ميقلا نبا هذيملتو ةيميت نبا مامإلا فصنأل اهتساردو اهيلع

 !! عادتبالاب“

 :ةروثأملا هلاوقأ نم

 نيد ةيصوصخ نع ئشان نيدلاو ملعلا نيب لادجو عازن برغلا يف
 نوفرعي ال نيذلا برغلا ىدلقم بولق يف الإ عازنلا اذه قرشلا ف سيلو نييبرغلا
 بلقلاو لقعلا نيب قرفملا بولسألا اذهو ١8(.. ص ١ج) مهنيد هنأ مغر مالسإلا

 امك لوقلا اذهو «هلقعب نمؤي الو ةينيدلا دئاقعلاب نمؤي ناسنإلا نأب لوقلا ىلإ يهتني

 لقعلا هلبقي ال ام هدئاقع يف دحوي ال مالسإلا نكل يحيسملا نيدلا ىلع قبطني
 .(555 صا جو

 مهلوقعل معن .ممألا لقعأ مهنأب ةبلغتملا ةرضحتملا ممألا نأب فرتعن ال

 ةرئاد يف رحلا لقعلا نإ) :لوقيو ١١( ص ١ ج) .تايونعملا يف ال تايداملا يف مدقت
 (ةينيدلا دئاقعلا لوصأ ىلإ هقيرط ةرانإ يف اًساربن ملسملا بسح ةصاخلا هنيناوق

 ١28(. صا جح)

 رثكأو اًرطح مظعأو يدنع عظفأ يمالسإلا قرشلل ئيدلا طوقسلا نإ ©

 .(559 ص ١ ج) يسايسلا هطوقس نم هتماركب اًساسم

 عم فلخلا لعف امب «نانويلا ةفسلف عم انئاملع نم فلسلا لعف ام متتراق ول ©

 ما وعاد ائاق قلل كعضو قابلا رق نتي قرفلا ف دعبول توا ةديبألل

 يحورلا سينألا نادقف ببسب شحوملا ءالخلا سوفنلا يف داحلإلا راثآ نم 9
 .(١٠”ص ١ ج) نيدلا وه يذلا



 ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا لسلسمل لل ايس 854

 ١ج) (دحاجلا مجنف دماجلا بيذأ) :دومجلاب هومهتا امدنع لاق ©

 ظ 017 صا

 445 نضاا دخل :فركسملا :رامعتشسالا نف بعضا تولقلا رامعشنا نإ 8
 نع غيزلا يف ةودق تدذدختاو تربكأ ءامسأو تايصخش مويلا قرشلا يف نإ ©

 .(  هص ١جب) مالسألا ةجحم

 اا ا ار جل ل ب نس اج

 يف رودي ناك امل يربص ىفطصم خيشلا دقن صخلتيو (5 4 ؛ص ١ج) ةيعاوطو
 طاسوأ يف هب كسمتلا فعضو نيدلا رمأ يف ةيرصملا تارازولا ةحماسم) كاذنيح رصم

 هدبع دمحم خيشلا ديلقتو «ةيحان نم ةيبرغلا ئدابملا ديلقتب نيلتعملا ددحلا نيفقثملا

 يف ةديدج ةيدام نآرقلا صوصنل هتاليوأت نم فرسأ امب ثدحأ يذلا ةيحان نم

 .(7717 ص ١جأ) .(برغلا ةيدام عم ةيشمتم ةديدج ةينطاب وأ «مالسإلا

 يف ترجفت يلا اياضقلا زربأ ىلع هضرعو باتكلا لوط ىلع ضرتعا دقو

 مالسإلا) قزارلا دبع يلع «(يلهاجلا رعشلا) يف نيسح هط باتك :اهنم ؛هرصع
 ظ .(مكحلا لوصأو

 هنيد نم هل نيد ال نمل ةوق الو «هلقع نم ةوقو هنيد نم ةوق :ناتوق ملسمللف
 .نيضراعتملا هلقعو هنيد نيب ةرمتسم برح يف يحيسملاو

 مظع ىلع لدي اممر :اهحيحصتو امي ةيانعلا ةرورضو ةديقعلا ةيممأ ©

 ةيحانلا ىلإ ةبسنلاب «ةيملعلا ةيحانلا يه ىلا مالسإلا يف ةيداقتعالا ةيحانلا ةروطحخ

 لعفلاب ينازلا وأ لعفلاب رمخلا براش نإ ..ىلوألا نم بعصأ ةيناثلا نوك عم «ةيلمعلا .

 رمخلا برشي ملو نزي مل نم رفكيو «هلعفي اميف امنآ هسفن دعي مادام رفكي ال ًالثم

 مالكلا نأ ىريو ةيرقبعلا ىلإ ةوبنلا نم يرصعلا لوحتلا نم هتيشح .(امهحابأ هنكلو
 -ةيرقبعلا بانك فده ةصالخو) ةوبنلاب رارقإلا مدع يفخي هه يبنلا ةيرقبع نع

 .(برعلل ابن هِي اذمحم لعج-داقعلا ءانثتساب

 :ملعلا عم لمعلاب ةيانعلا

 لماكلا ملسملا عفتنيو مالسإلا يف لامكلا لصحي ةديقعلا ىلإ لمعلا مامضنابو 203



 مه ل -------- ةيئامثعلا ةقالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا

 .ةرخآلا يف هب عفتني نأ لبق ايندلا يف هنيدب
 بيلص امه نييحيسملا ءالضف نم نيريبك نيدهاش لاوقأ دروأ نأ دعب :لاق

 صوصن ىلع نب لقتسم عيرشت هل مالسإلا نإ) :يمورلا اشاب اواصو اشاب يماس
 يمالسإلا عيرشتلا اذهو .امهنم نيدهتجملا هقفلا ةمئأ طابنتسا وأ ةنسلاو باتكلا

 نئازخ فو انيديأب اًدوجوم هارن «ةلودو ةمأو اًدرف هيلإ جاتحن ام لك ىلع يوطنملا
 ٍف دحوي ىرثأ ريغو ىرثأ زنك لك نم نمثأ انفالسأ نم اهانثرو يلا بتكلا رود
 دا فرط اقم كاورغا من ذأ نإ يرسم" ةيفطا نال لووذلا د تلبس كر :ءانذلا
 اهلثم راشعم رشعب لب اهلثك. نايتإلا نع ُرَجْعَي يلا ءاجرألا ةحيسفلا ةكرابملا ةعيرشلا
 نم انل عنام مظعأ نوكي نأ هقح نم «نيينوناقلا ءاملعلا نم ةنحلل ربكأ هل دعأ ول
 ظ .ةسايسلا نع نيدلا لصف

 ماكحأ مازتلا نع ةرابع هي هللا لوسر نع ةفالخلا ئعمب يه يلا ةفالخلا

 ةفيلخ ةقيرطلا هذه نوكي امنإ هنأل ؛نيملسملا ىلع مكحلا ىلوتي نمت يمالسإلا عرشلا
 ظ .دِيَو لوسرلا نع

 نتا ربك قييوتلا ناين ىلع ةرروظ: رازعا :لوعتسم. كارتألا كفل لظ
 :«نوملتسملا

 مالسإلا ءادعأ اهنم ذختا يح نيشترملا ةاضقلا تاياكح نسلألا تلقانت ظ
 كلت نأ الإ «ةيعرشلا مكاحملا دض ةرمتسم ةياعد نيجنرفتملا نيملسملاو بناحألا نم

 نكمي ال ةلزللا هنيناوقبو هللاب نينمؤم مهفوك ضورفملا نييعرشلا اهئاضقو مكاحما
 مهسوؤر ةطوبرملا ريغ اهتاضقو ةيعرشلا ريغ مكاحملا نم رثكأ قحلا نع اوليمي نأ
 دا ةيوك

 (ةأرملا يف يلوق) هباتك نأ ىلإ اهم ةارلا ةييضقل هل وان قب ورمأ عساف فكن
 بناقل هدر سيب رايقلا هناا, ةعجعرز أوز منزلا هتفاقا تاك "ناني قرصا ناك
 .ءاسنلا ىلع ةريغلا دقفو ءايحلا عايضو صقرلاو

 (دمحم ةايح) باتكب عبتملا هجهنم يف لكيه نينسح دمحم روتكدلا دقنو ©
 .ةيوبنلا ثيداحألا نم هفقومو هدي

 تمدق ةلاسر ةبسانمب يلوخلا نيمأو ميكحلا قيفوت نم لك ىلع ضرتعا



 ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا دل له بسلا سب

 .فهكلا باحصأ ةصق يف نعطت ةيرصملا ةعماجلل

 ال) ةعماج اهرابتعاو (ةينوعرفلا) ةراشل ةيرصملا ةعماجلا ذاختا دقتنا امك ©

 فيخت ال نيجنرفتملا يديأ ىلع ةموعزملا ةيركفلا ةضهنلا نإ :لاق ©

 اهيماح) :لاقي امك ةصاخلا ةديقع حيحصت تابحاولا مظعأ نأ ىأر 09 |

 .(اهيداعم اهيداهو -اهيمارح

 .ةيبيغلا رومألا ىلع هتروث يف كرابم يكز ىلع ضرتعا ©

 .ةيبرعلا دالبلا يف داحلالا ةركف رشان وه لبمش لبش نأب هر امك ©

 ىقابل هدقنو (ي دمحم ةيرقبع) هباتكب داقعلا ذاتسألاب هباجعإ عم 09

 كي هللا لوسر ةوبنل ناكملاو نامزلا ؤيمت ةركف هينبتل داقعلا أطخ ىري «تايرقبعلا

 .(دامزلاو ةئيبلا فورظل موعزملا ؤيهتلا سيلو حاجنلا ببس وه نآرقلا) :لوقيو
 ىري اصخش نآرقلا هروص امك ناطيشلا هراكنإل توتلش خيشلا محاه ©

 لسنيو نيو دعيو هللا يصعيو مدآل ةدجسلاب رمؤيف ربكتيو لداجيو لوقيو عمسيو
 .عا ىسيع عفر هراكنإ ببسب اًضيأ همجاهو ..مولعملا تقولا موي 1

 ءاوهأ عم ةيشمتملا ةلدألا ةئيق مديد نيلعاجلا نيدلا ءاملع ضعب دقن ©

 روصعلا ريغتب ةريغتملا ةيملعلا تاريسفتلل عرشلا عاضخإ :يأ ..نيملعتملا

 نم ناكو ليوأتلا ءاد يف اوعسوتف «لماعملا ةزهجأو براجتلا لوقح يف تافاشتكالاو

 .نيملسملل يدقعلا خيراتلا يف ةريبكلا تافآلا

 .ةاورلا بيذكت وأ فلسلا ريسفتل ةفلاخملا تاليوأتلا ةدشب محجاه امك

 برعلا لضفي ناكو «برعلا دنعو كرتلا دنع ةيموقلا ةركف ولغ ةدشب دقن ©©

 ءاهلضفأو تاغللا عيمج حصفأ برعلا ةغلو مهتغل ىلع لزن نآرقلا نأل ؛كرتلا ىلع

 متاخخ سانلا ىلإ ثوعبملا يك هللا دبع نب دمحم نع الضف -برعلا يأ- مهيف نألو

 .برعلا ريغ يف ةيناسنإلاو مالسإلا يف مهريظن دجوي
 نع قباسلا ةيكيرمألا ةيروهمدلا سيئر (نوسليو) تاحيرصت هيلع لطنت مل ©



 وت سس ل سس د ةيناشعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخخا رارسألا

 نيناوقلل ةعباتلا يهو-نيملسملا دالب عضو ىلإ ىهتنا هنأل ,بوعشلا ةفاكل ةيرحلا
 امنأكف ةيضرألا نيناوقلاب ةلماعلا ةيسنرفلاو ةيزيلحنإلا لودلا بادتنا تحن-ةيوامسلا
 , 0 ير ءاحسلا و ءامس نظررألا لع نأ ةارأ

 ةاداعمو مالسالل مادحلا ديدجتلا تاكرحل رامعتسالا دييأت ىلإ هبن 0
 .ةيفلسلا تاكرحلا

 :باتكلا اهنع فك يتلا رارسألا صضعب

 يهو هفلؤم اهنع فشك لا رارسألاب لصتي باتكلا ناونعل انرايتخا ةلع نإف
 2 ثدحو بثردح امن تاطظعلاو سوردلا صالختسال ةساردو لمأت ةفقو قحتست

 ظ .هراطقأ ةفاكب يمالسإلا ملاعلا
 :قيمعلا رسلا

 يلوت ياطيربلا ريفسلا ىلع كروتاتأ ضرع امدنع (زهات يادنس) ةديرج هترشن ام

 ظ !! ايك رت ةيروهمج ةسائر
 -نوينيداللا ددجلا ماكحلا مهو- نييلامكلاو نييداحتالا ةعامج ءاضعأ نأ -

 باتكلا نم مهيديؤم ناف كلذك «نيينوساملا نم :يأ قرشلا لفحل اعيمج نوعبات
 .ملاعلا يف ةذفانلا ةيرسلا تايعمجلا نم (ةرجأتسملا) مالقألا باحصأ نييفحصلاو

 هعمو وه هععسو (داقوت) نع اًمئان ناك مايأ تثدح ةتباث ةعقاوب كلذ تبثأ دقو

 يرجح اس اهأرق اننيلر- سلبا رطت نين ةلاسر تلضو ةنيص نيتاه نم: زتكا هياوتلا نم
 سلبارط لالتحا ىلع ةقفتم كاذنآ ايلاطيإ بازحأ عيمج نأ اهاوحفو (ناعمدت هانيعو)
 ردجي ال) مهدحأ هلاق ام كلذ يف مهتجحو نييكارتشالاو (رارحألا نيئانبلا) ءانثتساب

 برحلا بقع (ممألا ةبصع) قاثيم دلوم ةبسانمب, دوصقملا دبع حاتفلا دبع ذاتسألا لوقيو )١(

 بحاص وهو ةاَكَأ 3 عةوعد بحاص وهو هقيرط أذ دقق نوسليو امأ.رأزيو كلي |

 ريعت دقل بائذ ةبدأم. ماعط نفاحبس5ك رمتؤم ا ةدئام ىلع بوعشلا رئاصم تعصضوو .ءاعدا

 (بولغملل ليولاو فيعضلل ليولا) نآلا حبصأ لب (بوعشلا ةفاكل ةيرحلا) دعي مل «راعشلا
 .(م١ 3175 ةنس باتكلل ةيرصملا ةئيا- 7 ؟ص) دبألا ىلإ ةيبيلص :هباتك نم



 ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا بلل لل سلا سب

 !! (رارحألا نيئائبلا) يديأ يف اهتموكح نوك لاح كارتألا ىلع لوصن نأ انب

 يلا لاخلا عقاو نم هتاحجاتنتسا معديو هب ديؤي ماه رخخأآ رس ىلع انقر

 نييلامكلا ءادتعا نم ملسي مل هنأ نيقيب ظحال ذإ - هسفنب اهدهاشو اهرصاع

 نم ةمألا رصانع ةفاك ىلع داهطضالا عقو دقف مهادع اميفو «دوهيلا الإ نييداحتالاو

 ماكح لْمَحُي وهف كلذل «كارتألاو ةسكارشلاو مورلاو داركألاو برعلاو نابلألا

 :لاعت كلر قيقللز: قف الفوب ىراصنلاو نيملسملا نيب ةوادعلا ةراثإ ةيلوكسم ايكر ت

 . [ى؟:ةدئاما] «اوكرْشَأ نيِذْلاَو َدوُهَيَلا اوُنْمآ َنيِذْلل ةَواَدَع ساّنلا َدَسَ أ ندجتل)
 ءافلخلا رصع ذنم ةيدوهيلا نتفلا مانو وق يمعتللا ن نيملسلا ريصقت قير

 نيملسملا رشاعم انإ) :هتصالخ يوبرت يميلعت جهنم ىلإ انايإ اهبنمو كو نيدشارلا

 ءانسرادم ف اهلئاسم سيردتو ةماحلا عئاقولا كلت نع بيقنتلا يف نورصقمل نيرضاحلا

 ةايحب طوحي امو مالسإلا خيرات بناحألا خيرات مهملعت لبق بابشلاو بالطلا ملعنل

 اوبدأتيو بابشلاو بالطلا ربتعيو اهب ربتعيف اهليصافتب نوئشلا نم هئافلخو هلي ل

 .(يبهذلا هرصع يق مالسإلا باداب

 ةميزه مامأ فقو ثيح ةبارغ اهرثكأو رارسألا رطخأ نع راتسلا فشك

 ؛ىلوألا ةيملاعلا برحلا يف مهراصتنا دعب اومزه مهّنأ قدصم ريغ لمأت ةفقو زيلخنإلا
 لامك ىفطصم مامأ-برحلا هذه يف نورصتنملا مهو-اوبحسني نأ لقعي فيكف

 اونزاو مهنكلو ءاودارأ ام مهل ققحتيل هيلع راصتنالا اودارأ مهنإ !؟ريمزأ يف كروتاتأ

 ةعرزلا لوبق نيبو «جئاتن نم هوبتر امو (مهيديأ ىلع عونصملا) هراصتنا نيب ءاهدب
 قوفت ىربك بساكم نم هنع مجنيس امل هوححجرو لوألا رايتخالا اوراتخاو «همامأ

 .(ريمزأ) نم مهاحسنا اًريثك
 ناك ل ويباع انين رفا | رتل | ١ نوف تاكل نأ ل أطح ناعأو

 اهقيرط ذحأت نأ وجرنو ءاضيأ اهنع راتسلا فشك ىلا ةماحلا رارسألا نمو -

 برعلا لتاق ناك (حافسلا) اشاب لامج نأ ؛نيخرؤملاو نيثحابلا نيب اًرشنو اًحاضيإ

 تعقو يلا تاداهطضالا نأ يربص ىفطصم خيشلا حضوأ ةرابعلا هل كريلاَو

 دقو-حافسلا اذه مهنمو-يقرتلاو داحتالا ةيعمج ءاضعأ دحأ يديب ناك برعلا ىلع



 ومو سس ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا

 .اًعيمج برعلاو كارتألا مقاداهطضا تلمش

 :ةفالخلا ىلع ءاضقلا يف كروتاتأ لامك ىفطصم رود

 يسن ح ةينامثعلا ةفالخلا ىلع ةيلامكلا بالقنالا ةكرح ذنم دهعلا انب لاط

 ةيداعملا ىوقلا اهيلع ترفاضت ةدحاو ةيمالسإ ةمأ انه تناك هنأ رضاحلا ليجلا

 .اهيلع زاهحإلل
 تاعماجلاو سرادملا يف اًيلاح امب سردت ىلا ةقيرطلاب ةفالخلا ةحلاعم نأ عقاولاو

 ةيريسفتلا بلاوقلا تاذ ىراصنلاو دوهيلا نم نيقرشتسملا ءارال ديدرت درحب الإ يه ام

 ةيبرغ ءارآ نم كلذ ريغو ةيبرعلا ةروثلا دجمتو «رامعتسالاو ةفالخلا نيب يواست يلا
 خيراتلل اًريوزت نمضتت ذإ ءاهيلع قفاوي نأ-دياحم ىح وأ-ملسم ثحابل نكمي ال
 .ذقنملا لطبلا ةروص يف كروتاتأ لامك روصُت امنيح اميسال «قئاقحلل اهيوشتو

 :نيتماه نيتعقاو ثاحبألا هذه لثم لهاجتتف

 ءاضعأ ماقف دوهيلل نيطسلف ضرأ عيب ديمحلا دبع ناطلسلا ضفر :امثالوأ
 وهو (هوصرق) هل مدقو ةفالخلا نع هوصقأو هدض بالقنا ةكرحب يقرتلاو داحتالا ةيعمج

 اوهوش مث «ةيدوهيلا بلاطملا ةباجإ هضفرل هنم اًماقتناو هيف ةياكن لزعلا رارق -يدوهي-

 ثحبل ضرعتي نم لك ىلع يغبنيو ءبتكلا تاحفص يف هخيرات ىلإ اوءاسأو هتعمس
 ."”ريغأ ترشن ىلا ناطلسلا تاركذم أرقي نأ ةفالخلا طاقسإو دوهيلا نيب ةقالعلا

 .يدوهيلا لصألا تاذ (ةمنودلا) ةفئاط نم كروتاتأ لامك ىفطصم ناك :ةيناثلا

 ..(جنورتسمرأ) هتريس بتاكو هنع عفادملا ىلإ عجريلف «هفرعي نأ ءاش نملو
 .خيراتلا ةربابج عأل اًسفانم هنم لعجت يلا فاصوألا نم اًريثك هباتك نمض يذلا
 لواح امك رحخخفو فرش لجس ال ةنادإ ةقيثو دعي هلمكأب باتكلا نأ قحلاو

 يف ةّربل ناحزيكنج رصع يف دحو هنأ ولو) :هلوق كلذ لاثم .لعفي نأ جنورتسمرأ
 .©"0(..ءافو وأ ةمحر وأ ةفطاع اهفعضت ال ىلا ةرابحلا هتعزعو ةيبرحلا هتيرقبع

 ةرهاقلاب راصنألا راد ط ديمحلا دبع برح دمحم .د ةمجرت «ديمحلا دبع ناطلسلا تاركذم )١(

 ةيرعلا ةعللاب كرك فارك دع اضيا و عا نال

 ةلسلس ريش ةقراعملا ناد جدام يملح ةمجرت ١(. : ؛ص) لامك ىفطصم :جنورتسمرأ ١

 .ربغألا بئذلا وأ ..م9175١ ةنس /14٠01 أرقا



 ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا حمل ب ببيسسم م ___ ل ل خو

 ؟هتديقع يف هايإ اًئعاط ىكرتلا بعشلا دض رساكلا

 دعاوق لكل هتفلانعو :ةصاخلا ةتايخ.ى:.نيذلل هلامعإ ذليل افورعم كاك دقق
 انس عاضوألا لك نم هتيرخخسو ةقايللا

 .هنع ةحيحص ةركفب انحرخل هتايح راودأ عبتت يف انيضم ولو

 ."0:ةينامثعلا ةفالخلا نع ةملك

 يغبني هنإف «ةينامثعلا ةفالخلا خيراتل ةيدقنلا ةيليلحتلا ةساردلا جهنم. انمزتلا اذإ

 :يهو ةساردلا هذه ةدمعأ لكشت ةثالث لماوع ثحب يف قيقدتلا

 ل ل ا :ةلوأ

 :يندعاق قفو هتك رح يضمتو
 ناعبات نيملسملا لاوحأو مالسإلا خيرات يف رزجلاو دملا نإ :ررجلاو دملا (أ)

 ."”نيدلا نم قفبنت ىلا مهتايونعم ةوقو نامبإلا يف رزجلاو دملل
 هللا فد الْولَوِل :ىلاعت لاق :لطابلا لهأو قحلا لهأ نيب عفدلا ةقيقح (با)

 :ةرقبلا| «(َنيِمَلاَعْلا ىَلَع ٍلْضَف وذ هللا نكلو ُضْرألا 0

 تولاط ةلتاقمب ليئارسإ يب نع عفد امك نيرخآب موق نع عفدي هللا الول ا [؟ه١

 0 مهضعَب سانلا هللا عفَد الْولَو» :ىلاعت لاق امك ..اوكلل دواد ةعاجشو
 1 زب“ ا 5 سا وه م و
 [4 .:جحلا]4ارينك هللا مسا اًهيف ٌركذُي ُدِجاَسَمَو ْتاَوَلَصَو ٌعَببَو ٌعِماَوَص َتَمّدُهَل

 50 تاباتك هلأ ءافتقا نم اًيمالسإو اًيملع انرذحن ةرظنلا هذه لثمو

 )١( ص) ربغألا بئذلا وأ لامك ىفطصم :جنورتسمرأ 5١5(.
 :ناونع تحت يوانشلا زيزعلا دبع روتكدلا ذاتسألا اهردصأ يلا ةعوسوملاب هيونتلا انرسي (؟)

 ةيرصملا ولحنألا ةبتكم-ءازجأ ةثالث يف (اهيلع ىرتفم ةيمالسإ ةلود-ةينامثعلا ةلودلا)

 ىرخأ ثاحبأ ف اهيلإ دوعن انلعلو ؛عبطلل لثام باتكلاو الإ اهيلع علطن مل نكلو . 4

 .ىلاعت هللا ةئيشمك

 -توريب ةدحتملا ةكرشلا .(45ص) مالسإلا خيرات يف رزجلاو دملا :يودنلا نسحلا وبأ ()

 ظ .م١9171١-ه١1+١91 ملقلا راد قشمد

 ما١98-ه١ 14٠0١ توريب ركفلا راد 3٠٠5 ص ١ فج ريثك نبا ريسفت (4)



 ب بسسس ةينامفعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا

 مهدادجأو مهئابآ نم هوثرو ام اهببس «ةزيحتم ةدقاح ةرظن ةفالخلا ىلإ اورظن نيذلا
 رفو رك نيب اهشويح تناك دقف ءابروأ خيرات يف ةفالخلا هذه هتبعل يذلا رودلا نع

 رولا تاني. نا ةنالكلا عدو اصح اجي لإ يقرب هيفارأ" كفرات نع
 .امب اههيبشتو ةيرامعتسالا

 تامصب تايرظن نم كرحتي نأ ثحابلا ىلع «ةرظنلا هذه ئواسم جالعلو

 .مهافلؤم يف اهرثأ رهظي نأو دب ال ءادعلاو دقحلا

 ةطبارو مكحلل ماظنك ةفالخلل يمالسإلا روصتلا نم ءدبلا نذإ ثحابلا ىلع

 راطإ يف مقاغلو مهفاولأو مهسانجأ فالتخا ىلع نيملسملا تدحو ةيسايسو ةينيد

 نع رظنلا فرصب (ةيمالسإ ةمأك) مهتزيمو «مهنيب نماضتلا حور تدحجوأف ءدحاو

 .ةمألا رصانع نيب اهنم دب ال يلا تافالتخالا روهظ وأ حلاصملا براضت
 دعب ةيسابعلا ةفالخلا هيلإ تلآ ام ثحب يضتقت جهنملا اذهل اقبط ةساردلاو

 لكش يف اهرارمتسا عم «ه“”55 ماع دادغب طوقس رثأ ىلع اهتطبار لالحنا

 ةيوق سسأ ىلع ىرخأ ةرم اهمايق مث -ةفالخلا مسا ىلع تظفاح- ةرثانتم تايالو

 ةلودلل ةيقرشلا ةمصاعلا- ةينيطنطسقلا حتفب اوماق نيذلا نيينامثعلا كارتألا ةطساوب

 هب ماق يذلا ريبكلا رودلا لافغإ اًضيأ يغبني الو «حتافلا دمحم ةطساوب -ةينامورلا

 .اهئادعأ هجو يف ةفالخلا ىلع ةظفاحملا يف ديمحلا دبع ناطلسلا

 هل همحر سيرلا روتكدلا لوقي

 نم ةلسلس تناك اهنع تعرفت لا لودلا يف ةيمالسإلا ةفالخلا خيرات نإ]
 كومريلا يف :ةديحملا عقاوملا تثدح اهدوهع يفف «تاراصتنا نم تاقلحو «داحبأ

 نيعو نيطح عقاوم مث ءاهريغو ناوريقلاو نويلبابو نيدانجأو دنوامو ةيسداقلاو
 هيفضاياإلا ةدولجلا ءاعا أ .ةوق قرم دوج وبلا انل تيلد .دافاماو ةروضتلاو تولاخ
 .©)|اهل ةلئامم وأ امب ةطبترم تناك ىلا ةيمالسإلا ةلودلاو

 :ةيرتلا نيسمعلا و ةقؤلقناوب السلا سيرلا يذلا ءايض نما ق3
 ١84(. ص) (مكحلا لوصأو مالسإلا باتك دقن)

 .ما97-ه797١ ثيدحلا رصعلا تاروشنم



 ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا ل مسلمللل ل سل سب

 يف اًنسح ءالب اولبأ لئاوألا نيينامثعلا نيطالسلا وأ ءافلخلا نأب خيراتلا انثدحيو
 ف ةرثؤمو ةرهدزم ةفالخلا تلظو هئاول رشنو مالسإلا ةرصن فو مهتلود نأش عفر

 يه) ةينامثعلا ةلودلا تناكف «رشع سداسلاو رشع سماخلا نينرقلا يف حلاعلا ةسايس

 .©0(ملاعلا ارو ءاهلك ابروأ يف لودلا ىوقأ-مالسإلا لثمت

 وب ل ومما ءلبكو ريح يي ةرداوب ر ةطبسا نءايظوقم نالغا رينو نيخألا نقلا ى هرذاؤب ةيريطظ كقف رايفآلا اما

 .(يقرتلاو داحتالا) ةيعمج ةطساوب قف ركسعلا باالقنالا ةكرح

 ال مهن تبثو «ءاهئاإ ْق رفاولا طسقلاب ةيعمجلا هذه ءاضعأ مهسأ يح

 تايموقو نايدأو سانجأ نم طيلخ مهنكلو ةينامثعلا ةيكرتلا ةلالسلا ىلإ نومتني

 ,0'2نيطسلف يضارأ ءارشب دوهيلل

 نإو) :لوقي كاذنآ (رانملا) ةلحم يف اضر ديشر ديسلا بتك ءددصلا اذه قو

 ىلإ ةوعدلا نوثبيو ةينامثعلا ةلودلا هيوشت ىلإ ةوعدلا نوثبي نيذلا مه كرتلا ةدحالم

 سبلو هبادآو هعيرشت راقتحاو مالسإلا كرت ىلع نيباترملاو ةقدانزلا نوضرحيو داحلالا

 ةدحاللملا ءال و نبت املقو . .ةيسنجلا ةيبصعلاو ةيموقلا ةريغلا ةراثإو جنرفإلا سنالق

 ظ .(80110 ضرب ةسفن (0)

 الضف ةيخيراتلا قئاثولا نم ريثك روهظو ديمحلا دبع ناطلسلا تاركذم رشن دعبو «نآلاو (؟)
 نآلا-اهئاغلإ ةكرح ءارو رارسألا ةفرعمو ةفالخلا ةكوش رسك دعب نيملسملا لاوحأ عقاو نع

 ةنامأب هتنطلس مايأ ةينامثعلا ةفالخلا خيرات ةباتكو هيلع ىرتفملا ناطلسلا اذه فاصنإ يغبني

 مهعفاودل ىراصنلاو دوهيلا نم نويبرغلا نوحروملا اهب هطاحأ ىلا بيذاكألا راثآ وحن قدصو

 ةيمهأ اًمامت كردي هعقوم مكحب ناك-ىلاعت هللا همحر-لحرلا نإف «ةفالخلا نع انثيدح ةبسانملو

 لودلا نكلو] :هتاركذم يف لاق «هنم ةيبروألا لودلا ةيشحو يمالسإلا يسايسلا ماظنلا اذه

 . حالس نم دعترت ءايسورو ارتلحنإ لثم ءايسآ يف ةديدع ةملسم اًبوعش مكحت يلا ىربكلا
 نم «((57 ص).(ةينامثعلا ةلودلا ءافإ ىلع قافتالا اوعاطتسا ببسلا اذهل ,هلمحأ يذلا ةفالخلا

 راصنألا راد دّيمحلا دبع برح دمحم .د متدقتو ةمجرت-ديمحلا دبع ناطلسلا تاركذم

 .م١ 917/7 ةرهاقلاب



 ياا ب صصص ا ةيئامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيففلا رارسألا

 باشوأ مه لب «مالسإلا يف اقيرع راص يذلا يكرتلا بعشلا ف حيحص بسن

 اذه داسفإ ىلع اوطلس دقو «لصألا يدوهيلاو يناقلبلاو يمورلاو يسورلا :مهنم
 نأو ةطينربلا مهسبلو ةيبروألا نيناوقلل مهتمجرتو ةيسنجلا ةيبصعلا ةياعدب بعشلا

 مهناوخإ نوتقمي اوناك امم دشأ نييلامكلا ءالؤه نوتقمي كرتلا نم مظعألا داوسلا

 نع تدعبأ ىلا ةيمالسإلا رداصملا ىلإ دانتسالاو ثحبلا يضتقي كلذل .؟”(نييداحتالا

 اهلك نتا قدنالاناودلا رات هذه دي مدقاو ة سيرا هتك نادم

 نوفورعملا نوملسملا ءاملعلا اهفلأ ىلا بتكلا ةيمالسإلا رداصملاب دصقنو

 خيراتلا ريوصتو قحلا ةمدخل مهسفنأ اورذن نيذلاو «ةيملعلا ةهازنلاو قدصلاب

 , و1 |[ هاو ةكي اخيك

 :ةنكل اناوعلا »نا مادتووةلج او ةينوا زوما ةفاواكل قاع راكم

 ,دمخي مل اح لظ يذلا ةفالخلا وحن يدوهيلاو يبيلصلا ءادعلا حور ١-
 .لصاوتملا يفاقثلا وزغلاو ةيراضلا ةيركسعلا كراعملا لاكشأ يف رهظو

 ام اًريثك ةيبروألا لودلا نأ ظحالي لاثمك (ةيلعلا ةلودلا) باتكل ئراقلاو

 بورحلا نودافتي نيطالسلا مظعم ناكو ءاضرف ةينامثعلا ةلودلا ىلع بورحلا تضرف

 .كيمحلا دبع ناطلسلا اًميسال

 ص) رانملا :لوألا ءزجلا (ةيمالسإلا ةفاحصلا خيرات) يدنجلا رونأ ذاتسألا باتك رظني )١(
 .م1١./9 ةنس ةرهاقلاب راصنألا راد «,«8

 دمحم «(ةيقرشلا ةلأسملا) باتكب لماك ىفطصم :لضافألا ةذتاسألا لاثمأ تافلؤم دصقنو ١(

 ةفالخلاو نيدلا نم ةمعنلا يركنم ىلع ريكنلا) يربص ىفطصم «(ةيلعلا ةلودلا خيرات) ديرف
 ءايض دمحم .د «عبارلا ءزجلا نيلسرملا هدابعو نيملاعلا بر نم ملعلاو لقعلا فقوم (ةمألاو
 «(ثيدحلا خيراتلا يف طسوألا قرشلا) (ثيدحلا رصعلا يف ةفالخلاو مالسإلا) سيرلا نيدلا
 ةعوسوم («ةينامثعلا ةفالخلا نع هبتكو هتالاقمو يدنجلا رونأ ذاتسألل ةيخيراتلا تاعوسوملا

 ,ءازحأ ةثالثلا يف [اهيلع ىرتفم ةيمالسإ ةلود-ةينامثعلا ةلودلا] يوانشلا زيزعلا دبع روتكدلا
 راتخملا ةلجمم اميسال يوانشلا يمهف.د :ةذتاسألا لاتمأ ةينامثعلا ةفالخلا نع هبتك امو

 ريمألاو اضر ديشر خيشلاو ءناوضر يحتف ذاتسألاو «يناغفألا ديعس ذاتسألاو يمالسإلا
 تححصو ائيدح ترشن ىلا ديمحلا دبع ناطلسلا تاركذم اًضيأ رظنيو «نالسرأ بيكش

 .ثيدحلا رصعلا يف روزملا خيراتلا تحضف نأ دعب ميهافملا نم اًريثك



 ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا لل بغسل ب مسرإ/

 برغلا ةمدص ذنم هقيقحتل لمعي ذحأ يذلا ي ىبرغلا يركسعلا قوفتلا -؟

 يمالسإلا ملاعلا قوطف ؛ميمصتلاو ماقتنالا حورب داعف ةيبيلصلا بورحلا يف هتكزهل
 .(لاغتربلاو ارتلحبإ) تاطيحملا ىلع ةرطيسلاب

 ٍق اهعدخ يلا ةملسملا ريهامجلا ةدارإ رسكب الإ هضارغأ كروتاتأ ققحي مل -٠؟

 ةوسقلاو ةوقلا عاونأ دشأب مهئاملعو نيملسملا تاروث عمقف اهيلع رمنت مث ةيادبلا

 ماقو .كلذب دهشت يسرونلا ديعس خيشلا ةدايقب ةيمالسإلا داهحلا ةكرح خيراتو
 ةيروثلا مكاحملاو ةيركسعلا تاوقلاب ةيبعشلا ةيمالسإلا تاكرحلا عمقب كروتاتأ

 اماكحأ ذفنت تناك امنأل ءمسالا الإ (مكاحمل) ةقيقح نم لمحت ال ىلا «ةملاظلا

 ! !اهداقعنا لبق تردص

 ريسفتلا جهنم. هلك كلذ ةسارد ىلإ انزفحت نأ ىغبني اهريغو لماوعلا هذه -؛

 رارمتسا قرن اانتإف (ئازقلا تيردتلا): راظنك خيراتل ثادحأ ىلإ رظنلابو .يخيراتلا

 أدبن نأ دب ال ءرضاحلا انرصع يف عفادتلا طويخب كسمن يكلو «لطابلاو قحلا عفادت

 يلا ةيكنلار :ةنإف: :اًعيأو «يمالسألا :قرشلاب :ءادطضالا :تاغيومو: يسرقلا ورغلاب

 .ئبت الو مدهتل رجفتت تلازام كروتاتأ اهببس

 يف ةبوهنملاو ةيقرشلا تابتكملا يف ةنوفدملا تاطوطخملا نع ثحبلا -ه

 ةرئادلا ةحورلا تاقلحلا نم الدب ةديدج ثاحبأل رداصمك اهذاختاو ةيبرغلا تابتكملا

 .' 'ةينامثعلا ةفالخلا ءادعأ اهجور ّىلاو ةداتعملا رداصملا سفن كلف يف

 :يبيلصلا يبروألا ءادعلا

 :ةقيقحلا بلق ىلإ ذافنلا ديري ثحب يأ يف ةيتآلا لماوعلا لافغإ نكمب ال

 مالسالل نئاغض نم هلمحت امم ةيبروألا لودلا نم ةقحالتملا تامجحملا ١-

 متي مل يلاتلابو اهوزغ متي مل يلا ةمصاعلا يهو لوبنتسإ يف نأ ددصلا اذهب هركذ ردجي اممو )١(

  ةطوطخم نويلم يلاوح ايكرت يفف ..نيرمعتسملا لبق نم اهراثآو اهقئاثوو اهتاطوطخم ةقرس
 !! ةقيثو نويلم ةئامو

 ثاحبألا زكرم يف يمالسإلا خيراتلا ةباتك ةداعإ) نع خيشلا ناميلس عالطتسا رظني

 /١9. 15 ةنس ربوتكأ 5١١ ددعلا يبرعلا ةلجمم (لوبناتسإب



 999 ب ببببسس_ - ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا

 ("7لاتقلا نيدايم يف ةيركسعلا كراعملا رتفت مل ثيح ةينامثعلا ةفالخلا يف ةلثمملا هتلودو

 اهرثكأ دحن ةيئادعلا ةكرحلا لماوع انللح اذإو «دالبلا لحاد يف لقالقلاو نعفلا ةراثإو

 باتك ْق بهسملا هلاقم. انعلاطي نالسرأ 255 ريمألا إف «لوألا نع امأ

 بصحعتلا مأ يبروألا بصعتلا| :ناونعب ةلهذم ايافخ ىلع (يمالسإلا ملاعلا رضاح)

 ميسقتل ع ورشم ةئامإ (اراف وجد ويسملا) سانك دومضم هيف صخل دقف [؟يمالسإلا

 نأ ةشهدلا ريثي امثو .ةسينكلا لاجرو كولملاو نويركسعلاو ءارمألا مهنم أ ةنيابتم

 عبارلا سيول ىلإ ةينيتاللا ةغللاب همدقو تاونس عبرأ هررحي لظو ءايكرت وحم ضرغب
 لآ كارتألا دي نم رصم تعزتنا اذإ هنأ) هتاحارتقا نمض ءاحو ءاسنرف كلم رشع
 ظ 00 ١ ء
 .' (راوبلا ىلإ مهرمأ

 برغلا مالحأل ,ءاوضألا ةيلج لاللطلا ةحضاو (مل اعمل ةلمتكم ةهروص -دوصقملا

 وعديف ف نيلقلا ايليقش .جريكلا يسنرفلا كلملا لايخ بعادت ىلا يبيلصلا

 عورشملا هعبشي يذلا هعشجلا اريثم اهمتخيو "يحيسملا كلملا يالوم" :يسنرفلا لهاعلا

 تحت قيرطلا ديعي نأب قيل «قيقحتلا روسيم عورشمل هنإو ..] :لوقيف ءحورطملا

 !![ربكألا ردنكسإلا داحبأ ةداعتسال «ةازغلا نيحتافلا مادقأ

 نيملسملا ذالمو «يمالسإلا نيدلا ركو اهنأل) :لوقي (رصم وزغ) هليلعت يو
 اًضيأ وه:ناك «نيدلا نم ةيرخسلاو داحلالاب رهتشا يذلا (ريتلوف) حو .©”(رارشألا

 (ةيبسيلصلا بورحلا تداق يلا لودلا اهيلع تزهحأ ىلا ةفالخلا كلت) :رتمه لواب لوقي )١(

 .(ةيملاعلا دغلا ةوق مالسإإلا تانك" نم ؟ "صو

 .(157١ص ”"ج) يمالسإلا ملاعلا رضاح :نالسرأ بيكش (؟)

 ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا (587207717:578١ص) دبألا ىلإ ةيبيلص :دوصقملا دبع حاتفلا دبع ()

 .م917/5١ ةنس باتكلل



 ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا سل ل ل«

 هنكمأ ةينيطنطسقلا كلم نم) :نويلبان لاقو .27كرتلا ةلتاقمل ةيسامحلا راعشألا مظني

 .''”(حلاعلا حاتفم) اهّنأب ىرخأ ةرم اهفصوو «(ايندلا دوسي نأ

 نم عطتقت هنأ هيف ركذي اصن نمضت تاعورشملا هذه دحأ نأ رظنلا تفلي امثو

 ." (نيطسلف :يأ ةيناربعلا ةكلمملا) :هام ام ةينامثعلا ةلودلا يضارأ

 :هلوقب ينامورلا ريزولا اراف وحد ويسملا هلمجي هلك رمألا ةصالخو
 .ةينامثعلا ةلودلا محا ةيحيسملا بوعشلا تناك ةعباتتم نورق ةتس ةدم)

 ةنطلسلا هذه ميسقت جمارب نوئيهي مالقألا باحصأو ةسايسلا لاجرو ءارزولا ناكو
 .©7(ةئام زهاني امم هنيعب جمانرب لك فصو مدقت امك

 ةميظعلا ةيضقلا هذه ةسارد لامكتسال ةيرورضلا ةزرابلا عئاقولا انهاه فيضأو

 بيضعتلا نمز نأ نظن انك كثيح .نيرضاعملا نيملسملا رشعم انتايح ق:رثألاو :نأشلا

 يف يغبنيو .اًمامت سكعلاب حضني امه عمسنو أرقن اننكلو «هناوأ ىهتناو ىلو دق ئيدلا

 ةفالخلا ىلع ةباتكلا مهوانت يف ةعرستملا ماكحألا نم صلختلا مالقألا ةلمح ىلع انيأر

 تارماؤم نم راد ام ةقيقح تحضف ىلا رداصملا ضعب اوأرق ول دونو ةينامثعلا

 ارامعتسا نيملسملا دالب يف لغلغتلل ابروأ لودل قيرطلا حتف هب دصق مدهلا اذه ءاهمدهل

 لب «دحلا اذه دنع فقوت رمألا تيلو ؛بوعشلل الالذإو تاورثلل اًبُمو يضارألل
 هنراوتملا وج« يدضدعلاةةيدنرقلا ظارعلا رجتفت انيل» يحب ةرتعيو. لهل انما لإ هاذاعت

 ءاسنلل حبذلاو لتقلا يف مئارحلا روص عشبأ بكترتل -ةيبيلصلا بورحلا روصع ذنم
 ,(رصنتلا) ىلع نيملسملا ماغرإل تالمحلا ولت تالمحلا لسرتو خويشلاو لافطألاو
 ."”عئانشلاو يزاحملاب تتأ ىلا لودلا سأر ىلع ارتلحنإو ايلاطيإو اسنرف تناكو

 لجخمو نيشم وه ام لكب رداصملا امنيب اهضعب ريوصتل ةريسي ةذبنب يفتكنلو

 )١( ج) يمالسإلا ملاعْلا رضاح ” ص١75(.
 1١١( هسفن )ص١95١(.

 .(7١3ص) هسفن (79

 ن7 ص ةعنفت 4

 ةيبيلصلا ئدابملا اياقب نم حشار وه امنإ هلك اذهو) :هلوقب نالسرأ بيكش كلذ للعيو (5)

 .نييبروألا سوؤر نم اهروذج عالتقا نم يرصعلا ملعلا نكمتي مل ىلا ةميدقلا



 ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا

 :يقرلاو ةراضحلا لهأ مهنأب نيمعازلل

 !؟ برغملا يملسم يف اسنرف تلعف اذامف

 نيب اولصفو «رئازجلا يف ةسايسلا هذمي اوءدبف نيملسملا ريصنت ىلع ترصأ اه

 سرادملاو تايفشتسملا اوداشو ةسواسقلاو ةاعدلا اوثبو برعلاو ةيربربلا ةمألا

 «ةعاطتسالا ردقب يمالسإلا ييدلا ميلعتلا عفر اودمعتو يلاهألا ريصنت ةينب ةيسنرفلا

 اوكرتو ربربلا قطانم لوحد نم يبرع ملسم يأ عنب ةيسنرفلا ةطلسلاب سوم لا غلبو
 .نوؤاشي امك ربربلا دالب يف نولوحي نابهرلا

 ضرألا ىطعأو دجسم .ءانب نم دالبلا ىدحإ ناكس يسنرفلا مكاحلا عنمو

 (رومز) ةدلبلا هذ دجوي ال امنيب ةسينك اهيف اونبيل نابهرلل هل ةصصخم تناك يلا

 .يسنرفلا مك احلل الإ

 ىلع ءاقبإلاب اوبلاط مهأل نجسلاب ناكسلا ضعب ءاقلإ نع جرح الو ثدحو

 يف اسنرف هب تدهعت امل ةفلاخم تاءارجإ نم اهريغو اهريغو ..نييعرشلا مهاضق

 برغملا لخاد اهب موقت يلا تاحالصإلا عيمج نأ) ىلع تصن ىلا (ةيامحلا) ةدهاعم

 قحلت الو ةينيدلا ةلاحلا ىلع ررض يأ بلجت الو ءيش يف يمالسإلا نيدلا سمت ال
 07 ناطلعبلا ة وفقني سانيف نكأ

 ام لوه نم اًددرتم اهدنع ملقلا فقوتي ايلاطيإ اهتبكترا ىرخأ عئاظف كانهو

 ثيح تادلجب المت مئارج نم ريسي رزل الإ ةقيقحلا يف يه امو «طخي نأ بحي

 هل قبسي مل) امم برغلا سلبارط يف ةنس نيرشع لاوط تاقبوم ايلاطيإ دونج بكترا
 !!(اهسفن ىطسولا نورقلا يف ردانلا باب نم نوكي دقو ىطسولا نورقلا يف الإ ليثم

 فلأ نينامث جارخإ ف صخلتت يلا تاقبوملا هذه دحأ بيكش انل يوريو

 كلذب اوتامأو ةلحاق ءارحص يف مهونكسأو مهفاطوأ نم رضخألا ليلحلا نم يبرع

 عئانشلاو عئاظفلا نم نيكاسملا ءالؤه يف اوبكتراو ,مهيشاوم عيمجو مهنم اًريبك اًبناح

 روكذ نم مهلافطأ مهيديأ نم اوبصتغا اًريخأو «تعمس نذأ الو تأر نيع ال ام
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 امو ءاضيأ مئارج نم ايلاطيإ هتلعف ام نمضتتو ("47ص "لح يمالسإإلا ملاعلا رضاح ١١(

 !!مظعأ ناك يفح



 27 ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا

 مهتئشدت لحأل ايلاطي اور كرار ١ ١ نس ىلإ عبرألا نس قوف نم ثانإو

 .(7يحيسملا نيدلا

 اليفك ناك -ريخألا فيعضلا هلكش يف ولو-ةفالخلا ماظن نإ لوقلا ةصالخ

 ىلع يمالسإلا ملاعلا بهي ّىنح ؛"”داهجلا ةفيلخلا نلعي نأ يفكي ناكو «نيرشعلا

 عوضخلاو (ينادجولا كسامتلاو فدهلاو ةديقعلا هدحو ببسب دحاو لحجر بلق

 قيدصلا ركب يبأ ذنم ةيمالسإلا ةفالخلا لثمي هنأ مهملعل «ةفيلخلا وه دحاو لجر ل

 نيملسملا ناهذأ ف تعمج ةفالخلاف هلك هللا لوسر ةفيلخ ركب وبأ ناكو
 تفلتخا امهم ةدحاو ةمأ مهنأو «ةمألا خيراتو ةدشارلا ةفالخلا تايركذ مهوولقو
 دقف اهتلسلس نم ةقلح رخآ يح ةطبارلا هذه ترمتسا ءمهفاطوأو مهفاولأو مهسانجأ

 اهراغمو ضرألا قراشم يف ةصاخ ةناكم نيملسملا بولق يف ئامثعلا ناطلسلل ناك

 ناك دقل «نيدلا موي ىلإ رحبلاو ربلا يف هركاسعو هداوقو هئارزولو نيملسملا ناطلسل

 ."7(نيفيرشلا نيمرحلا ىمح يماحو هللا ليبس يف يزاغلاو دهاجملا وه ناطلسلا

 اح ةنآو تاطلنملل ايف رو ةفادسب :ةتاروضشس..قى ةوش افلا ةويلبات كردأو "

 .ناطلسلل اهعاجرإو كيلامملا مكح نم رصم صيلختل

 ناطلسلا عسوب ناكو ىلوألا ةيملاعلا برحلا تماقو (هترود نمزلا راد مث

 اهريغو ةيبرعلا دالبلاو دنحلا ف نوملسملا بهيف زيلحنإلا دض داهجلا نالعإ ينامثعلا

 يف ةديدع ةملسم اًبوعش مكحت ىلا ىربكلا لودلا نكلو) :ديمحلا دبع ناطلسلا لوق انب رم (؟)

 اوعاطتسا ببسلا اذهل ,هلمحأ يذلا ةفالخلا حالس نم دعترت ءايسورو ارتلحبإ لثم ءايسآ

 .(ديمحلا دبع ناطلسلا تاركذم نم ”7ص) «(ةينامثعلا ةلودلا ءاهّنِإ ىلع قافتالا

 ةيبرعلا ةيموقلا راد ط «(8١ص) ينامثعلا مكحلا لظ يف يرصملا بدألا :يناليك ديس دمحم (9)

 ©١952. ةنس ةعابطلل



 5 ب ا ل ا ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا

 «؛كلذ نود ةلوليحلل فورعملا اهئاهدب ارتلحنإ تماقف اسنرفو ارتلحنإل ةعباتلا دالبلا نم

 يمالسإلا داهجلا اذه معد هيلع فقوتي هنأل) ةكم ريمأ نيسح فيرشلاب تلصتا نأب

 غادي ىلع .ةلالذ:ةايكرت ىلإ ةكم نم فو لوسرلا ةيار لسري نأ هيلع ناك ثيح

 ةريزجلا هبش نإف كلذ نع اليو .اهئاول تحن نيملسملاو برعلا ءاوضناو «داهجلا

 0000 يأ ةاسفإل نم ةلقع لاسزإ نك ايحيتازقفا ارك رتغ لت ةيبارعلا

 .' '(ةيقيرفألا دالبلا نم اهريغو رصم يف ةيزيلحنإلا دعاوقلا ىلع ايكرت
 رثآلا-زيلجنإلا فارتعاب-برعلا ةدعاسمل ناك ثيح فورعم ةياورلا يقابو

 قافتا نع ىئناطيربلا ردغلا رفسأو ايكرت ةميزهو برعلا ءافلحلا بسك يف لاعفلا

 .' ”ةيبرعلا دالبلا ميسقت ىلع هيف ّصُْن يذلا ١915 ةنس سرام يف (وكيب سكياس)
 ركملا نواعت ثيح «ءاركنلا ةعرجلا هذه ُْق ربكألا رودلا يزيلحبالل ناكو

 يديأ لبق مهيديأب مهسفنأ نعط ىلإ مهعفد يف برعلا ضعب(ةلفغ) عم يزيلخنإلا
 قوفي احاحب بلعتلا يزيلحبإلا سوساحلا -(سنرول) ققح لاحبلا اذه فو ..مهريغ
 ةلماك ةشياعم دعب كرتلاو برعلا نيب ةدحولا طابر كيكفت يف ححب ثيح لايخلا

 الضف ..مقايسفنو مهتشيعم لاوحأو مهديلاقتو مهدئاقعل اسوق ,مهدالب يف برعلل

 طاشن] نأب لوقلا ىلإ هبراحت نم صلح دقو ءنيسح فيرشلاب ةقيثولا هتقث نع
 كيكفت يهو ةرشابملا انفادهأ عم مجسني هنأ ذإ -زيلحنإلل يأ-انل ديفم نيسحلا

 ظ .[ةينامثعلا ةيروطاربمإلا ةيزهو «ةيمالسإلا ةطبارلا
 مث «(كارتألا نم اًنابث لقأ برعلا نأ) ركذيف كارتألا ةنراقملاب برعلا فصيو

 انمايأ ىلإ صرحلا لك اهيلع اًصيرح برغلا لازامو ارتلحنإ اهتعبتا يلا ةسايسلا ددحي
 اذإفإ :لاق .لاوهأو ثراوك نم هوناع امدعب مهتابس نم برعلا قيفي نأ ىلإو ؛هذه

 عم وم احح ا حلاو انكمت

 7” دكت نأ ان نكع الو: ضعبلا اهنضعب دس

 )١( ةنس ةيرصملا ولحبألا ةبتكم ؛.(١ ؛78ص) يبرعلا عمتجملا :يودعلا دمحأ ميهاربإ .د ١354.

 ؛5هص) هسفن (؟) ١(. ظ
 )( دبألا ىلإ ةيبيلص - دوصقملا دبع حاتفلا دبع )ص١8(.



 ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا حلل ب لي للملللل ل سم +

 ف عمط هنكلو «ةفالخلا دقع لالحنا بقع دابعلاو دالبلاب ىفتكا برغلا تيلو

 دالبلا ءاحنأ يف امدق ةيضاملا ريشبتلا ططخ هب دهشت امكو انيب امك مهنيد رييغت
 .؟ةيمالسإلا

 لهأ ضعب لعلو ءثدح امهم هلهأو قحلا ءاقب يف ءازعلا اندجو ابر نكلو
 ذنم هنأل «ةقيقحلا هذهل هلهأ راظنأ تفلي ريمضلاو لقعلا توصل تصني نمم برغلا

 ريما اهلكشش ل.” ةيفكابال :ةقاانللا .ةقوقمو ةنماخت ةقعر لوألا ةيلاعلا يرش
 ديلا دم نم عنام قبي ملو همامتب قرحنا دق مالسإلا جايس نأ) نييبروألا ضعب دقتعا

 كا ا يا اا نعي لهج هاا ميظع أطح اذهو .مهايند ىلإ تدتما 5 نيملسملا نيد ىلإ

 :اًرامعتسا تسيل ةينامثعلا ةفالخلا

 ىلع مكحلا يف راصتقالاو «ةينطولاو ةيموقلا ةعزنلا ببسب نوريثكلا مهوتي
 بوعش يف يطارقميدلا قيبطتلل عماللا رهظملاو اهطاطحتا روصع يف ةينامثعلا ةلودلا
 اًيسايس امل ةعباتلا ثلاثلا ملاعلا بوعش نود اهدحو اهيلع ةرصاقلا- اكيرمأو ابوروأ

 يبرغلا رامعتسالاب نرتقت نيينامثعلا ةفالخ نأ اذه لك ببسب نومهوتي -ايداصتقاو

 .ةيفخلاو ةرهاظلا هراثآ نم يناعن انلزام ىلا هلاوهأو هعئاظفو هيسآمو هماثآب

 بوعشلا تناع ىلا ةريحألا لالحنالاو فعضلا ةنمزأب رثأتلا فطاوع نإ

 يف عوقولا ىلإ اندوقت فطاوعلا هذه «مالآلاو ملاظملا نم اًريثك العف اههالحخ ةيمالسإلا

 اقافآ يضتقي نورق ةتس وحن اهرمع دتما ةلود ىلع ىلع مكحلا امنيب ءءاطخألا نم ريثكلا

 .لمشأ ليصافتو «دعبأ

 رمألا ناك ولو) قبسألا ةيبرعلا ةعماجلا نيمأ-مازع نمر لا دبع ذاتسألا لوقي ظ
 نيب ةريغلاو فئاوطلا مادختسا نم طاطحنالا رود راثآب نوعدخني نيذلا هروصتي امك

 نيح (؟يمالسإلا بصعتلا مأ يبروألا بصعتلا) نع هلاقم يف نالسرأ بيكش باصأ دقو )١(

 نوملسملا ساقي الو ضخ يبروأ عزم وه نيدلا يق اميسال قلطملا دادبتسالا نإ) :لاق

 ار يمالسإلا ىلاعلا رضاح (ريثك الو ليلق يف رمألا اذه يف نييبروألاب

 .(7737ص ؟بج) يمالسإلا ملاعلا رضاح :نالسرأ بيكش (؟)



 ع ب7797 ةيئامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا

 (ةنس ةئامتس نامثع لآ كلم مودي نأ لاحتسال ءفعضلا ةيطغتل شطبلاو رصانعلا

 '"”(روتبم فيس الإ اهيف مهدنسي ال ناتئام امهنم
 رضمو .ةبانك قى ناتغ هللا ذيع .نمع ذافنألا ةاضلا .ئارلا نع ريغيدتاكو

 فرعت مل ةيمالسإلا رصم نأ ىأرو ةينامثعلا ةفالحلل تانعطلا لاك يذلا (ةيمالسإلا

 تباصأ يلا ةبرضلا ببسب ينامثعلا حتفلا نم مظعأ ةبكن تابكنلاو بوطنخلا نم

 اهأدب ىلا ةلئاطلا بيرختلاو كفسلا لامعأب كرتلا تافرصت هبشو .هئارج نم مالسإلا

 قانا ودا اه ايلا اةينقا تالا رد يمانع :ةنلوقلا قديسم راخللا :رباروو وكأل ره
 .رشع عبارلا نرقلا رخاوأ يف

 ىلإ عانصلا ةرهمو ءاملعلا هثعب نم ميلس ناطلسلا هلعف ام ربتعا اًضيأو

 ةناتسآلا ىلإ ةسيفنلا راثآلاو بتكلا لقن ربتعاو «مهل (اًيفن) كلذ ربتعا- ةينيطنطسقلا
 ا

 نأب اهبحاص ركذيف تامولعملا هذه ححصيل يربص ىفطصم خيشلا لخدتيو

 ءانتعاو امي اًباجعإ ناطلسلا اهلقنف ةيملعو ةينيد ةطوطخم اًبتك تناك راثآلا مظعم

 اهنبن ردا قا ودلا دكا نما رعت وضم حما نأ همر نكن ةيصاقتلا اهنأشب

 يذلا وكالوهو ميلس ناطلسلا لمع نيب يواسي فيكف .كلذ يف ةناتسالا نيبو
 .!؟ تارفلاو ةلجدلا ىلإ بتك نم دادغب نئازخ ف امه فذق

 اونوكيل لب ءاّيفن دعي الف ءاهيف عانصلا ةرهمو اهئامعزو رصم ءاملع لقن امأ
 ببسب نيملسملا نيب قرف ال ذإ «دالبلا عيمجل اًماع مهعفن حبصيلو ؛هيلإ نييرقملا نم
 رصم ديحوت الإ حتفلا نم ميلس ناطلسلا ضرغ نكي ملو .مقايسنج وأ مهفاطوأ
 ظ .ةيمالساإلا ايك رتب ةيمالسإلا

 دقف) ةسكارشلا كيلامملا مكح نم رصمل اًعازتنا نانع ذاتسألا هربتعا اذإ امأ

 ذئموي رصم نكت ملو «كرتلا ةيرحبلا كيلامملا مكح نم اهوعزتنا نورخآلا مه اوناك

 باتكلا نع القن [ءافلخلا رحآ] :ناونعب 14/١١/57 ١94 خيراتب (مارهألا) يف هلاقم نم )١(

 .( 8ص ١ج) يربص ىفطصم خيشلل ريبكلا

 .(85ص) هسفن (59)



 ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارصألا بللي يجبجحح للم لل 2.5

 نييرصملاو ةسكارشلا ىلع مكحتلا حتفلا نم دوصقملا الو ,برعلا اهيحتاف مكح تحت
 111 ككوعلا

 يف اهعضن ال اننأل ةرطيسلا ىلع سفانتلا نم روصلا هذه غيستسن ال اننأ.قحلاو
 يلودلا فرعلل عضخت ةقيقحلا يف يه امنيب «هيف تثدح يلا يخيراتلا اهراطإ
 نيب ةقالعلا مظني اًرمتسم اًئوناق لكشي فرعلا اذه نأل ظفحتنف دوعن مث .(كاذنيح)

 .فيعضلاو يوقلا
 خيراتلا يف ثدحي ناك امع فلتخي له .نهارلا يلودلا عقاولا موقن انوعدو

 - نيتيلاعتملا نيتلودلا نيب ةمسقم ثلاثلا ملاعلا دالب نإ ..؟ديعبلاو بيرقلا
 ىلا مالعإلا لئاسو تدقتفا ةيضاملا روصعلا يف لودلا نأ كلانه ام لك -اكيرمأو

 0 يذلا ءاهدلا سفنب اهماكح لوقع نكت ملو ءاهتقيقح ريغب ءايشألا روصت

 .!! امهريغو (بادتنالا) و (ةياصولا) ءامسأ تحت ةرطيسلاو رامعتسالا نم الاكشأ

 00 الا مساب ةيلكش اًمظن تعضو

 امنأ ةقيقحلاو ءاهسفنب اهسفن مكحت اهّنأب اهماهيإو ءاهعاضوأ ةقيقح نع اهئاهلإو
 !! ىربكلا ىوقلل اًمات اعوضحخ ةعضاخ

 ؛ةينامثعلا ةلودلا نع اًعافد اهدروأ ىلا يربص ىفطصم خيشلا ءارآل دوعن

 نأ هيف ركذي (ةينامثعلا ةلودلا تاروطت خيرات :دراهلكنا .د أ) باتك نم سبتقاف

 ةموكحلا قوف اًقلطم اًمكاح ىقب ةينامثعلا ةموكحلا سسؤم ناك دق يذلا مالسإلا)

  ابروأ لود اياون نع حصفي مث (نآرقلا عم اًدحتم يندملا نوناقلا ناك دقف ءاّمظان
 املف «نورق ةسمخ ةليط ةوقلاب ةينامثعلا ةلودلا ضيوقت ىلع لمعت تلظ ىلا ةيحيسملا

 ةيويندلا ىلإ ةيناحورلا نم) نامثع لآ ةموكح لوحت يكل ةليكلا :تثرعتا  تلقف

 | 00 .""(يحيسملا ملاعلا يف عقو امك ةينيدلا نيناوقلا ريثأت نع اهصيلختب
 ةيبيلص بورح ةلاح يف تلظ ابروأ نأل ءادعلل يسيئرلا ببسلا وه اذه ناكو

 نع عافدلا يف نيينامثعلا رود ةقيقح نم اهنقيتل «كارتألا ةقح ةقحالسلا دهع ذنم ةرمتسم

 )١( صر هسفن 85(.

 ) )5صر هسفن 8١(.



 5 ةيلامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا

 ام لك «موق الو سنج نول الو نطو مهقرفي ال نيذلا نيملسملا دالب نعو نيدلا
 ابروأ اهيف تناك كارتألا ةقحالسلا دهع ذنم ةئدتبملا ةيبيلصلا بورحلا نأ كلانه

 اوحبصأف نيينامثعلا كارتألا يديأ يف لاحلا بلقناو «نوعفادم ةقحالسلاو ةمجاهم

 تحت يمالسإلا ملاعلا نوعمجي مهنأل باسح فلأ مهل لمعت ابروأ تلظو «نيمجاهم

 .حدافلا يبروألا يرامعتسالا رطخلا نودصيو ,مهتيار

 ةرمعتسم ىرخأو (ميملا حتفب) ةرمعتسم ةلود نيب ةاشم ةقالعلا نذإ تسيل

 دعب ةيبرعلا ةلودلا لاصفنا درجم هنأ كلذ ىلع ةلدألا ىوقأ نم لعلو (اهرسكب)

 نأل ءبوعشلا ىلع الابو (حاجنلا) بلقنا يح «نيسح فيرشلا ةدايقب ةروثلا حاحن

 ةوقلا ةكوش رسك يف تمهسأ -ةينامثعلا ةيامحلا ترسك ىلا برعلا ةروث-ةروثلا
 لويسلاك اهدعب تقفتتا ىلإ ةيرامعتالا عامألا حو. ق.ةتناك ىلإ: ةرئامتلا
 روسلا تأر نإ ام يلا ةرساكلا شوحولاك وأ سبايلاو رضحألا ىلع يضقت ةفراجلا

 !! ةوسقو ةوارض يف اهتمهتلا يح رسكني اهاياحض نيبو اهنيب لصافلا يديدحلا

 برعلا ريغ عم نوينامثعلا هلعف ام نيبو ءاٌعابت انتقحل ىلا ثادحألا نيب نراقنلو

 دبع, ذاتسالا لقيا .:؟رامعتسا هولغق# اه. تعي له انستا :لاستلوانايروأ لود قف

 :مازع نمح را

 نوحالفلا اهيف دلاوتي ةيدبأ نوجس اهلكو ابروأ قرش ىلإ نوينامثعلا لصو ال)
 اوضق مهف «ةيدرفلا ةيرحلا حرص اهفاكم اوماقأو نوجسلا لالغأ اورسكف ةيدوبعلل

 ةيواستملا ةياعرلاو رحلا نطاوملا ماظن هلحم لحيل ةيطارقتسرألاو عاطقإلا ماظن ىلع

 ةلودلا يف ماقم ربكأ ىلإ هريغو يلقصلاو يسكرشلا قيقرلا مهتلود ف لصوف «قوقحلا
 ىمظعلا ةرادصلا ماقم ىلإ لصألا لوهجملا يح سانلا ةماع نم هبانلا لصو امك

 باسحألا ىلع نوناقلا ةدايس اهيررحم دي ىلع ةيقرشلا ابروأ تملعتو ءايلعلا ةدايقلاو
 ."”(لحنلاو للملاو فئارطلاو باسنألاو

 زال هناك انف ءاماق ا نامصتالا "20 باسسللا ةلودلا" نع يقلق منقل هذه نإ
 ةمالبمأ انعام نابل هنت ةقيفت كانط مك دع يراعلا مدنا انلعل :كاانس ةييدقلا'

 .(86ص)ر هسفن )١(



 ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا لي ببي يي يبييه4لل ب لل عم

 نقلا وخلا نوار تورز ناك يتابع ركبنا نزع ةرالصاافألا «هفرعبجزغ
 :لوقي

 نإ :لوقأ ينإف اًديبع جونزلا ذاختال بستكملا انقح نع عفادأ نأ يم بلط اذإ| ظ

 دفنت نأ نم ادب رت مل (نييلصألا اكيرمأ ناكس تنفأ نأ دعب ابروأ بوعش

 :توعلاو ,ةةسستلا راظألا هده لك لافتا ق اعتتا لكل ةنورلا نوح
 الو .امل ىثرت نأ ليحتسملا نم داكي ثيحب ءءادوس تاعامج الإ يه ام ةروكذملا

 عضو دق -ةيماسلا ةمكحلا وذ وهو- ىلاعتو هناحبس هللا نأ روصتي نأ ءرملل نكمب

 .(0!![داوسلا كلاح مسج لخاد يف الا ا اع

 ةيسايسلا ةؤارآ

 :ةسايسلاو نيدلا نيب لصفلا مدع

 ةرراثآ ,نكيعت :كييض ةايسلاو- نيدلا نير. .لضفلا ةحتشنف» كعب خيراتلا وطي“ ال

 ثيح لاوحألا عقاو يف وأ (جنرفإلا) راثآل نيفتقملا ضعب تاباتك يف امإ ؛هيسآمو

 عيرشتلاو مكحلا نع مالسإلا دعبأ

 ال اننإف «هتاداهتجاو يربص ىفطصم خيشلا راكفأل ضرعن امدنع اننإف كلذل

 ةارو ريب انه ا رقلاو امينا نك لت روك وتسع ١] كييف .ىطست كيران اها ألا ليف
 جهانملا ببسب (شيوشتلا) نم ريثكلا اهباصأ ىلا ةيمالسإلا انميهافم حيحصت

 نيبرغتملا نم مالقألا ةلمحو ةمومسملا ةياعدلا قاوبأو برغلا 9 ةيساردلا

 نيدئاكلا ديك اهنع عفدي نم ا ل

 .امئاد ميوقلا قيرطلا ىلإ اهديب ذحأيو اهديقع ححصيف

 نو «تاذلاب ةلأسملا هذه ف مهنم يربص ىفطصم خيشلا نأ بسخنو

 .اًذحأ هللا ىلع ىكرن الو كلذك

 بهاذملاو و هباتكب دمحم ضوع دمحم روتكدلا ملقب ةيسنرفلا نم مجرتم صن )١(

 .م92001١/ ةنس رص. فراعملا راد ((77ص) .(ةيرامعتسالا



 5 ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا

 .(مكحلا لوصأو مالسإلا) .قزارلا دبع ىلع ذاتسألا باتك ىلع درلا :لوألا

 .' "ةسايسلاو نيدلا نيب لصفلا مدع أدبم :يئاثلا

 :(مكحلا لوصأو مالسإلا) باتك ىلع درلا :الوأ
 قزارلا دبع ىلع ذاتسألا وه اهنع اًباتك فلأو اًيرظن ةلأسملا راثأ نم لوأ ناك

 هفيلأتب دارأو «ةروصنملا ةنيدم اًيعرش اًيضاق ناكو (مكحلا لوصأو مالسإلا) :هباتكب

 اذمي هباتك يف حرصي مل نإو- ةفالخلا ءاغلإ نم ايكرت يف لامك ىفطصم هلعف ام ديبأت

 دقن يف نورصتقي اوناك مهنأل ءايكرت يف نويلامكلا هلعف ام زواحت هنإ لب -دييأتلا

 (لقألا ىلع نيدشارلا ءافلخلا دهع دعب ام يف ملكتلا ىلع ةفالخلا فييزتو ءافلخلا

 مل ك هللا لوسر نأ اًيعدم ركب يبأ ةفالخ نم فييزتلا ةروصنملا يضاق أدتباف]

 لبقت ال يهو ةوبن هل تناك امنإو اهيف ةفيلح ركب وبأ نوكي ىح ةموكح هل نكت
 .(0[ةفالخلا

 ددجلا ايكرت ماكح هلغتساو ةعرسب ةيكرتلا ةغللا ىلإ باتكلا محرت دقف كلذلو

 ."”ةينيداللا مهضارغأ يف

 ىلع درلا يف مهبحاوب كاذنيح مهنيد ىلع نورويغلا مالسإلا ءاملع ماق دقو

 بتكلا اوفلأو تالاقملا اوجبدو اوراثو اوجتحاف «قزارلا دبع ىلع ذاتسألا راكفأ

 يمالسإلا ملاعلا لوط يف مالسإلا ءاملع عامجإ ىلع امي ذش يلا هتعدب بجشل

 رصعلا ىح مالسإلا يف مكحلل ماظنك ةفالخلا روهظ ذنم هبونجو هلامشو هضرعو
 .نيسح رضخلا خيشلا مهنم ناكو ..ثيدحلا

 مالسإلا) باتك نومضم ىلع هدر يف يربص ىفطصم خيشلا رصتقا دقو

 :ةهادبلل مداصم امهنم لك نيتوعد دينفت (مكحلا لوصأو

 .(..ملعلاو لقعلا فقوم) ريبكلا هباتك نم عبارلا ءزحلا هل صصح )١(
 26١(. ص ؛ح) ..ملعلاو لقعلا فقوم (1)
 يف ةيبرعلا رصم ىري نأ اًدمك هدبك قرتحت همالسإ يف داحلا ملسملاو] :هقيلعت يف لوقيو (*)

 نم مهنيد اوذحأ نوملسملا مهؤامدق ناك نأ دعب ءددحلا كرتلا ةدحالم اهلغتسي غيزلا ةلاح

 .( "55ص ؛ج) [برعلا



 ةينامتعلا ةفذاخلا ءاقلإ ءاوو يفت[ وارض ا تجبلاال7لب7لبب7بتوو و صسسيستسسطسصت“»٠هب

 مل هنأكف «ةموكح هل نكت مل ِةي لوسرلا نأ قزارلا دبع ىلع معز :امهالوأ

 .هيمنو هرمأ يف اعاطم نكي مل وأ يهنيو رمأي نكي
 ةينمز ةموكح :يأ ةينيد ال ةموكح اهنكل ةموكح ركب ىبأل تناك :ةيناثلا

 0 دولاب الا ةلضاال

 و يبنلا ةموكح - ١

 لك يبنلا ةموكح دوحجوب هباتك يف قزارلا دبع ىلع ذاتسألا فرتعي مل
 ] .هتموكح نع ةفالخ هدعب ركب ىبأ ةموكح حبصت ال يلاتلابو

 طبختو هلاوقأ يف براضت هلي هللا لوسر داهج نع خيراتلا قئاقح هتمدص امدنعو

 ةلاسر نأ ىفني ةراتف «هديحوتو هتدابعو ىلاعت هللا ىلإ ةوعدلاو داهجلا تايآ ريسفت يف

 نوكي ال كلذف «ةبهرلاو ةوقلا ىلإ أحل دق ناك نإو «ةوقلا ىلع تدمتعا دقي ىبنلا

 نيوكتلو كلملا ليبس يف لب نيملاعلا ىلإ هتلاسر غالبإو نيدلا ىلإ ةوعدلا ليبس ىلع

 .' "ةبلغلاو رهقلا مكحبو «فيسلا ىلع الإ ةموكح موقت الو «ةيمالسإلا ةموكحلا
 هنأو «نيدلا يف هاركإ ال هنأب ةقطانلا تايآلا ىصحأ ثيح داهجلا تايآ لوأتو

 ةلادلا تايالا نم اهريغ ىلإ «غالبلا الإ هيلع امو «ريذن وه امنإو «رطيسمم سيل دك
 ظ 2 ضرغلا اذه ىلع

 لئاوأ يف تلزن دق ةفنآلا تايآلا نأب ىري يربص ىفطصم خيشلا نكلو

 م0117 يسرق ةيلولا ايمو ويك الكا و درعا هداك عب ةرعدلا هوع

 خيراتلاب انيلع ص رتعي ذاتسألاو] :الئاق درطتسيو (هموق ناعإ مدع ىلع هنع نزحلا

 اميأ ىلاعت هلل 1 يف داهجلا ىلع ةثاحلا ةحيرصلا نآرقلا تايآب هيلع ضرتعن نحنو

 هل انت ةنجلا هللا نم دوعوملا نآرقلا ف روكذملا داهجلا نوكي نأ نكمي لهف ءثدح
 .(9؟نيد ريغ المع

 .(57١ص ؛ح) ملاعلاو ملعلاو لقعلا فقوم )١(

 ١58(. ص ؛جح) ملاعلاو ملعلاو لقعلا فقوم (؟)
 .( "8ص ؛جح) هسفن (؟)
 .(73 ١7ص ؛ج.) هسفن (5)



 ©! بم سس 3 ةيئامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا

 نأل ؛هتموكح تابثإل هلي يبنلا تاوزغ حرشل هتيانع لحج فرص اذكهو

 باتكلا ىلع يضقت يهف - مهروضح ترسكو رافكلا ترهق امك «تاوزغلا هذه

 ] .ةلطابلا هفلؤم ىوعدو

 هرصب دتما هيو يبنلا نأب فرتعي (مكحلا لوصأو مالسإلا) :باتك فلؤم نإ
 العف أدبو ءضرألا راطقأ يف هشيحب بايسنالل دعتساو «برعلا ةريزج ءارو ام ىلإ

 «قرشلا يف سرفلا ىرسك هنيدل دايقنالا ىلإ وعديو برغلا يف نامورلا ةلود عراصي

 .''..خلإ رصم سقوقمو ةشبحلا يشاحنو
 هتماعز دييأتل تناك ْةي يبنلا تابراحم نأ ىلإ كلذ لك ريرقت نم يهتنيسو

 كلت «هدحو هللاب ناميإلا ىلإ مقوعدل مهيلإ ثوعبملا سانلا ىلع هتطلس ةيوقتو هتمأل

 نم كلمأو ىوقأ اهتيحان نم اونوكي نأو «ءايبنألا اهزوعي ال نأ مزلي ىلا ةطلسلا

 ظ ظ .كولملا

 فقوو .2”باتكلا ساسأ مدل رارقإلا اذهب يربص ىفطصم خيشلا يفتكيو
 ثيح هرظن تتفل ةرهاظ مامأ -داهجلا نع ثيدحلا ةبسانع- يربص ىفطصم خيشلا

 نم برهلاو بيهتلا فقوم يمالسإلا داهحلا نم هريغو قزارلا دبع يلع فقوم ىأر

 ىأرو «نييقرشلا ىلع بلغتملا برغلا ةوق نم هليلعت يف ئشان كلذو «عقاولا ريوصت
 دنع اهئاملعو رصم باتك بولق يف تالق كف تتيدشلا) ةذكقعلا وأ- ةلعلا هذه نأ

 ممأ ىلإ افعاضم ماهتالا در يغبني امنيب داهجلا بورحل نييبرغلا راكنتسا ىلع عافدلا

 بوعشلا لالذإو رامعتسالل براحت امنأل اهيلإ ىسقألا مهتلا هيجوت لب ءاهسفن برغلا
 يه براحت نأ ةمأ ىلع بياعملا بلغأ نأ اًضيأ ىأرو .اهلاومأو اهيضارأ باصتغاو

 لءاستيو يناويحلا بيعملا هرشلا اهؤشنم ةسيسح ةياغل براحت ذإ ءاهريغ عومبو
 ىلإ سانلا قوسو ىلاعت هللا ةملك ءالعإ امي دصقي ةينيد برح ىلإ ةبسنلاب يه نيأو]
 ظ .؟نيرادلا يف مهدشري ام

 ف ملظي نأ نم لحو زع هللا ةفانع هعنمت ىلاعت هلل براحملا نأ ىلع ًالضف اذه

 )١١( 7ص ؛لج) هسفن 3١(.

 )77 )5ص لج هسفن 7(.



 ةناحفعلا ةفذلخا ءاغلا كو ةيفخلا نا نزفألا: تجيبي غب سس قو

 هذهو «ةبلغلاب اهئاهتنا دعب الو ةبراحم ا ءانثأ اهزواجي ال اًدودح اهيف هل لعحتو «برحلا

 اميس ال نيبراحتملا يديأ يف هبعلم يه ىلا لودلا قوقح ىمسي ام هبشت ال دودحلا

 "7| بلاغلا كيت

 اتايط يف لمحت سوفن نع ةرداصلا تاماهتالا هذه لثمل الاب نذإ انخيش قلي م
 داجيإ ةيسفنلا ةعبزملا ليبق نم هنأ ىأرو «هتراضحو هخيراتو هتديقعو مالسإلل دقحلا

 فلاخيو حيحصلا ريسفتلا هابأي اليوأت ةينآرقلا تايآلا ليوأتو ةحيحص ريغ تاريربت

 نم دضلا ىلع- بهذف ىلاعت هللا ءادعأل مهداهج يف لسرلاو ءايبنألا رود ةقيقح

 نع غافل ةمرآل' ةرقلا فار ديكأتلا لإ بمد ةترغلا ةوقنمامأ: ةمرهتملا حورلا هذه
 .مالسلا مهيلع لسرلاو ءايبنألا بأد كلذ ناكو «قحلا

 ركب يبأ ةموكح نأ تابثإ ناكمب ةلوهسلا نم حبصي كلذ دعب -؟

 .ةينيد ةموكح اهرودب تناك كذ قيدصلا

 (ةقثوملا يمالسإلا خيراتلا بتك يف ةنودملا ةيخيراتلا ةعقاولا كلذ ىلع ليلدلاو

 ةباين سانلاب ىلصي نأل هتوم ضرم يف هتمامإل نفذ ركب ابأ فلختسا هللا ىبن نإ ذإ
 هللا تعطأ ام نوعيطأ) نيملسملل ةفيلخ هرايتخا دعب هتبطخ قف 5 لاقف «هنع

 .(مكيلع يل ةعاط الف هلوسرو هللا تيصع نإف هلوسرو

 ةموكح سيئر اذهك ةموكح سيئر نوكي نأ ءاعدا ذوذشلاو ةبارغلا يف ةياغ]

 عم اهتسائر رودت نيدلاب اهل ةقالع ال ةينمز ةموكح متعمس وأ متيأر لهف «ةينيد ال

 .©0[ةالصلا يف ةمامإلا

 '7” :ةسايسلا نع نيدلا لصف زاوج مدع

 باتكلا فلأف «ءيربص ىفطصم خيشلا ةيانعب ةيمهألا غلابلا عوضوملا اذه رثأتسا .

 .(7 77272 ص ؛ج) هسفن ١1١(

 ١3١(. 75ص :جا)) هسفن (؟19

 ءاملع ىدل عامجإلا لثع وهو يربص ىفطصم خيشلا ءارآ ضرع ىلع انثيدح رصتقي (؟)

 :ةدهلتمملا



 0 | م  بيييبيييبحجججججججحح ١ سس اال ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا

 هضرعل ريبكلا هباتكب هلمكأب عبارلا بابلا صصح كلذك ؛ئراقلا يدي نيب يذلا
 همظنو هتافسلف يف برغلل نيدلقملا نيحنرفتملا نم نيضراعملا ةشقانمو هداعبأ ليلحتو ٠

 ةفرعم. ةذفنمو ةسوردم ةلمح قفو تالحملاو فحصلاب رشنت مهؤارآ تناكو «هتفاقثو

 يرغتلو «ةنايخلاو رفكلا ةمق لامك ىفطصم نع عفدتل ةيرامعتسالا رئاودلا ضعب
 .هديلقت ىلع ةيمالسإلا دالبلا ماكح عجشتو اًضيأ

 اهرودص ثدحأو ءاهرربيو ةيلامكلا ةوطخلا نع عفادي باتك لوأ ردص امك

 ىلع ذاتسألل (مكحلا لوصأو مالسإلا) :ناونعب فورعملا باتكلا وهو الئاه اًيود

 .قزارلا دبع

 انم نيدلقملا ةبعك-ابروأ يف تثدح ىلا تاروطتلا ةظحالم انتوفي ال نكلو

 ةدانع لح نأ انئجافي ال نكلو -انشهديو- هتراضحو برغلا وحن نيرئاسلاو

 نيدلا نيب لصفلا مدع يأ- هي يبنلا رصع ذنم ةررقملا ةيساسألا مالسإلا

 :يسايسلا يكيرمألاو يبروألا حرسملا ىلع نآلا هناكم ذحأ دق -ةسايسلاو

 ثيحب-ةسينكلا نيبو ةيعويشلا ةلودلا نيب: ةديدج ةقالغا وف دحنب) ابروأ يفف

 سوؤر قوف (كيلوثاكلا هاياعر) بطاخيو ءاهراد رقع يف «يتأي نأ ابابلل حمست
 .7©2(ديقعتلا ةغلاب ةريطح ةمزأ لالخ ماكحلا

 سدقملا باتكلا اذه نإ) :هتاباطخ دحأ يف يلاحلا اهسيئر لاق اكيرمأ ِفَو

 ةيدايمق الازد يباح انك رقم لكلا لكلا وع درع الا هوجو نادك فاك وع
 .(ةيعامتحجالاو

 ةسايسلاو نيدلا نيب لصفلا همسا ءيش دجوي ال هنإ) :لاق رخآ باطخ قو

 توا ماق ىلا ميقلا نومهفي ال ةسايسلاو نيدلا نيب لصفلاب نيلئاقلا نإو

 5 ..نيدلا ىلع الإ موقت نأ نكمي ال ةعوقلا قالحألا نإ:اضيأ لاقو .يكيرمألا

 ءاسملا ةديرج (ةيملاع ةيواز نم ادنلوبو نيلعركلاو ناكيتافلا) لاقم :نيدلا ءام دمحأ ذاتسألا )١١(

 ما
 (اًضيأ اكيرمأ يف ةسايسلا محتقي نيدلا) :ناونع تحت ءاسملا ةديرجب هسفن ذاتسألل لاقم )١(

 ١5/814/9/514. خيراتب



 ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا لس سطل سس للسما حا موه

 نأب) لوقلاف «برغلا يف نيدتلا ةقيقح ىلع ءوضلا طلست فقاوملا هذه لثم نإ
 نم هيف امم رثكأ رطخلا نم هيف لوق مهلثم نحن لعفنلف ؛مهنيد نع اولخت ابروأ لهأ
 ىلع ةرطيسلا ىلإ تعس ةينيد ةروث ىلع ةمئاق ةضه ةثيدحلا ابروأ ةضهن نإف ؛لهجلا
 ةيحورلا تاموقملا ىلع زاكترالاو ركفلاب امنإو ءبسحف ةحلسألاو تالآلاب ال «ملاعلا

 , ©0(ناكملاو نامزلا راطإ يف ةيبروألا ةيصخشلل

 اولصف مهنأل هناوعأو كروتاتأ هجو يف اًدهاجم انيأر امك ىفطصم خيشلا فقوو

 نامثع لآ نم هترسأو ديمحلا دبع ناطلسلا يفنب اوماق مث الوأ ةطلسلاو ةفالخلا نيب

 .ةيسنرفلا نيناوقلا هلحم اولحأو مكحلا نع مالسإلا اودعبأو

 نم يقل هلك انخيرات يف ليثم هل قبسي مل يذلا لمعلا اذه نأ بجعلا نمو

 نيدلا ءاملع ضعب نم نكلو -مهدحو نيبرغتملا مالقألا ةلمح نم ال-هذبحيو هحدمب

 ىلإ هتعفدو جاعزإ امبأ خيشلا تجعزأ ىلا ىربكلا ةمصاقلا يه هذه تناكو ؛مهسفنأ

 :ةيضقلا ةيلجتل ريبكلا هباتك يف هملق دينحتو ؛هيديؤمو كروتاتأ ىلع (..ريكنلا) ةدش

 ةديقعلا ف ثوحبب - ريطخلا اهرثأو ىوصقلا اهتيمهأل-اهقحلأ ثيحب افاكم يف اهعضوو

 ع مث «ةملكلا ىععم ةقيقحب اًيملع اهابِْإ كو هللا دوجو تابثإب أدب ثيح «ةيمالسإلا

 مزاللا ىلاعت هللا لبق نم نيدلا ءيحب نوكيل مهتازجعمو ىلاعت هللا لسر دوجو تابثإب

 نضانلا هسا رشا ةاشن دوحجول مزال مهدوجو نأ نع الضف قالحألل اًدنسم هنوكل

 .لسرلا تاغيلبت ىلع ةقبطنم ةبساحم ىلوألا مقايح يف مهلامعأ ىلع اهيف
 ةيمالسإلا ةمألا ةموكح نوكت نأ موزل ىلإ لسلستملا بيترتلا اذه دعب لصيو

 .نيدلل ةعضاح :يأ ةنيدتم

 :يربص ىفطصم خيشلا لوقي عماج صن يفو

 نحن انتديقع ةفسلف ءرخآلا مويلاو هلسرو هبتكو هللاب نامبإلا ةفسلف هذه]
 اًدارفأ اهولق يف اهركرت نأ ىلع ممألل نيسرادلا داس رت خلا :قويدللا

 :ناونعب لاقم ١9/7 ةنس ربمتبس - ه١ 14٠6017 ةدعقلا وذ ةحودلا ةلحم :فيرشلا نوع .د )١(

 .(نيدلا نم برغلا فقوم)



 م ب ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيففلا رارسألا ظ

 ىدعتت ال ةرضاحلا اهتلاح يف اهنأ الإ .اهادآو اهئدابم ىلع اهءانبأ عئشنتو تاعامجو

 .[قرو ىلع اًررح حضوألاب وأ باتكلا اذه يف ةبوتكم اهلاوقأ نوكت نأ

 ةموسرم ةطخ اهلعجيو اهرشنيو اب لمعيو اهذفني نمف :كلذ دعب لءاستيو

 > .؟قحلل ةقباطم ةعنقم الاوقأ تناك نإ ةعاطم

 ةطساوب وأ ةيدرف تاكرحب ةمألا حالص نوكي له «حالصإلا نع انملكت اذإو

 ؟اهيلع ةطلس امل نوكتو اهرمأ ىلوتت ةأيه
 نأ حيحصلا عضولا نإف ء«ددرت ىلإ جاتحي ال لاؤسلا اذه ىلع ةباحإلا نإ

 تنغتسال اهسفن ءاقلت نم ةمألا حالص نكمأ ول ذإ ةمألا حلصت يلا يه ةموكحلا
 !!اهيلع ةطلس تاذ ةموكح ذاختا نع ةمأ لك

 ءاهديناسأ ةوقو ةركفلا حوضو ىلع لادلا يقطنملا ديهمتلا اذه دعب ررقيو

 كسمتلا ناك رنا املا دبع ناك نإ ةناينللا ًادبم نأ] ساسألا اذه ىضتقم نأ ررقي

 نأ مزاللاف ءافايكل اًيويح اًطرشو -ةيمالسإلا ممألا اميسال- ةمألل اًمزال نيدلاب

 ءاقبلا ال ملسيو ةمآلا يدنا نسي يحن قيدلل ةعضاح : يأ ةنيدتم اهتموكح نوكت
 .©)اهنيد ىلع

 ةسايسلا نع نيدلا لصف ةلأسم قاحلإ ىلإ خيشلا اعد يذلا ببسلا ام نكلو

 امنيب «مالسإلا دئاقع يأ - (نيدلا لوصأ) ملعب ةلصتملا ةوبنلاو ةيهولألا لئاسم عم

 ؟لمعلا ةيحانب لصفلا ةلأسم لصتت
 بوحجو) ةلأسم ىلإ عجرت ةسايسلا نع نيدلا لصف ةلأسم نأب كلذ ىلع بيجي

 ءاملع حالطصا يف ةمامإلا دوجوو .ةيمالكلا لئاسملا نم ةدودعملا (مامإلا بصن
 .ىلاعت هللا عرش ميكحت نم دبال هنأ اًيئاقلتو ةرشابم ٍنعي مالسإلا

 اقروطخخ ىلع- ةلأسملا حرشل حيحصلا لحدملا ناك «مهفلا اذه لثك
 ةعماد ناونعب هتلم لهأ ىلع رويغ لك هعم هآرو هآر ام كلذ ىلإ عفادلاو -اهتيمهأو

 فعض ذنم ةنكسملاو لذلا ضيضح ىلإ مهطوبهو نيملسملا لمه تتشت نم
 ىلإ عوحرلاب مهرمأ كرادت ىلإ ةجاح يف مهف) متوقلا ىوقلا مهنيدب مهماصتعا

 "بلا ناو ؛ج ملاعلاو ملعلاو لقعلا فقوم ١١(



 ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا للسبب سطسماا ا اء هد

 مهعفني الو .ةرخالاو ايندلا ةايح ىلإ ديدج نم اوثعبيو اهيف اوبرتيل مالسإلا ةناضح

 الو ةيقرش ال ةحوسم ةنأ .اوهقنيف' ةيزجأ «تاناضعم قا قبلا تابسأ: نع كخبلا

 . '(ةيباتك الو ةملسم الو ةيبرغ
 :ةسايسلا نع نيدلا لصف ةقيقح

 ةسايسلا نع نيدلا لصف درحب هنأ ىلع عملا اوروص ةركفلا يجورم نأ انب رم
 ظ .رخآلا رمأ يف اهنم لك لحدتي ال نأب

 نيب ةقالعلا حرش ىلإ ادنتسم هدنفيف ريسفتلا اذهل ىفطصم خيشلا ىدصتيو

 جئاتنلا ىلإو « دي نيدشارلا ءافلخلا ةفالحخ ذنم نيملسملا خيرات ىلإو «نيدلاو ةموكحلا

 :ةينيداللا ايكرت ف لصفلا اذه ىلع تبترت ىلا

 هدر رش ىلإ ةسانلا» نأ لمآ وادع رم رتك ١١ سيرت ليضفلا ةلاسا نإ تا
 لك عم اهيمنو ةموكحلا رمأ تحت نيدلا عضو هانعم «نيدلا نع ىلختت يلا ةموكحلا

 ىلعي الو ولعي يذلا مالسإلا ةزع قاني عضولا اذه درحبو ءاقرطيس تحت لحدي ام

 ءيشب هسمت الو ةمألا نيد ةموكحلا تمرتحا ول يح «رفكلا بجويو ةافانملا لك هيلع

 .نيدلا ديب ال اهديب دالبلا ةسايس نإ ثيح نم «هيلع ةرداق اًموك عم داهطضالا نم

 نيدلا عضو نإ يأ «زيلحنإلا ةيامح تحت رصم عضوب الاثم كلذ ىلع برضيو

 ىلع رطيسملا امهيأف «زيلحنإلا ةيامح يف رصم عضو لثمك هلثم ةموكحلا ةيامح يف

 !؟ رحالا

 نع الضف ءرصم ةمارك سم امك نيدلا ةمارك سمي كش الب فقوملا اذه نإ

 .ةوسلا ىلع ةيسلاو موسما ىلع قوام ردك ساس نا

 .(؟ةموحرملا) ةينامثعلا ةلودلا يف نيدلا عضو نم سوكعملا عضولا اذه نيأف

 لثملا اًضيأ كلذ حضويو نيدلل نيعضاخ اوناك اهنيطالسو اتاموكح نإ

 طوبرم سيئرلاو سيئرلاب طوبرم سأرلا نإ] ةيبرعلاب هانعم يذلا يكرتلا
 4 يدا

 .(187١ص ؛ج) هسفن (1)
 .(5557ص حج. ) هسفن ١59(



 م97 سبب ا + ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا

 نأب عطاقلا ليلدلا نيملسملا خيرات نم يربص ىفطصم خيشلا صلختسيو -؟

 اهلقعب لمعتل نيدلا نم ةموكحلا ديرحت هتقيقح يف وه ةسايسلا نع نيدلا لصف
 لبق نم ةموكح هيلع ؤرحب مل ام اذهو ,هماكحأو نيدلا رماوأ نم ةللحتم ريصقلا
 تاموكح. نم ةبوكفم يأ لابي فوطت ةركفلا نكت 1. لب يمالسنالا: خيراتا:لاوظ
 .اطاعفأب ةرتهتسم ةقساف تناك امهم نيملسملا

 ىلع نمكحي كروتاتأ دهع ىلإ ب ةباحصلا رصع ذنم ةيمالسإلا تاموكحلا نإ
 ربتعا نيدلا ماكحأ نم اًمكح اوفلاخ اذإف ءنهقوف نم مالسإلا نهيلع مكحيو ةمألا

 ىوه اًعبتم امثإ نيملسملا نم دحأ فرتقي امك ةلعافلا ةموكحلا ىلع اًبنذو امثإ كلذ

 .سانلا ةفلاخم نم بلقلا قفح هسفن

 ةباقر نع جورخلاب ةرهاجملا مقاموكحو نيملسملا خيرات يف طق ثدحي ملو

 همكح نع هلزع هتقيقح ف وهو- ةسايسلا نع هلزعو نيدلا لصف ةلواحمو مالسإلا
 بهذمو ديدح عورشم لكش يف ثحبلا عضوم ةلأسملا هذه عضوو) -ةموكحلا ىلع
 .' كلذ يف مالسإلا نع ةيبنجألا تاموكحلا ديلقت ةلواحمو ديدج يعامتجا

 ةموكحلا نم برح نالعإ هنإف (تاسحنلا تاونسلا) هذه يف ثدح ام امأ

 نم انالعإ كلذ ربتعي مث ةموكحلا اهنلعت -بورحلا يف داتعملا وه امك- مالسإلا ىلع
 ظ 0 ةمألا

 نيدلا لصف رطح غلبم يلامكلا يكرتلا بالقنالا لبق مهفي لد نم رظنيل -؟
 ام بقع هميقو مالسإلا ماكحأ رايفا رظنيل ءهب هررضو مالسإلا ىلع ةسايسلا نع

 دمع طارفنا اوعقوت دف ايكرت يف ةينيداللا ةنتفلا ةعاظف اومهف نيذلا امأ

 روتسدلا يف ةلئاقلا ةملكلا لامك ىفطصم دهع يف تفذح دقف) ةورع ةورع مالسإلا

 رمأو ..يرسيوسلا يدملا نوناقلا امب لدبتسيو مالسإلا ةلودلا نيد نأب ميدقلا يكرتلا

 جحلا ةضيرف ءادأل رفسلا عنمو ..نيملسملا ريغ نم تاملسملا جاوز حيبأو ةعبقلا سبلب

 )١( ةتنح) ملعلاو لقعلا فقوم 1057

  )1١.هيسفن



 ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا ت-بسسملل ب ب جم سل همن

 .20!!(ةيمسرلا ناميألا يف هللا مساب فلحلا كرت نحح كلذ ريغو

 نيد فذحو نيناوقلا ليدبتو نيدلا لصف نأ كلذ دعب معزي نم كانه له

 ظ !؟مالسإلا رضي ال هلك اذه نأ معزي نم دحوي له كلذ ريغو ةلودلا

 نأ - ةينيداللا ايكرت ف لاوحألا هيلإ تلآ ام دعب ىفطصم خيشلا ىريو

 ام نعم. لهاج وأ «داحلالل نطبتسم امإ :نينثا دحأ ةلودلا نع نيدلا لصفل نيحورملا
 نأو قلي هللا دنع نم لزم نيدلا نأب نامبإلا عم قفتي ال ةركفلا جيورت نأل لوقي
 00 دك لاسر ةطضاوت ىلاعت هللا ماكحأ ةنسلاو باتكلا يف ةروكذملا هماكحأ

 نيدلا لصف) نإف ايكرتل اًديلقت رصم يف ثدحي أدب ام ةظحالم هنع بغي ملو

 ايكرت يف اًمامتو رصم يف اًمسق نامز نم هب لمعي ذحأ ةسايسلا نع هءاصقإو
0000 

 يف ثدحي أدب ام ىلإ هيبنتلا ىلع - مالسإلا ىلع هتريغ ةدشل خيشلا صرحو

 ذخأف ءايكرت يف ثدح ام راركت ىلإ ناهذألا ئه ةيديهمت تاوطخ نم كاذنيح رصم

 هنأل هدقني نمل الاب قلي ملو ءرصحب ةسايسلا نع نيدلا لصفل نيجورملا دقنيو ضراعي
 عم (ءيش لك قوف طقف نطولا ىري بئاغلاو) هدلب ريغ رخآ دلب نوئش يف لحدتي
 .(هعم رحاهيو مالسإلا عم نطوتي وهف مالسإلا عم نطولا ىري ملسملا نأ

 ةموكح يأ ناكمإ ىإ نأب ةلئاقلا رظنلا ةهجول فنعب فقو ةديقعلا هذهيو

 ىقبي نأ نم عنام اذه يف سيلو «ةينيد ال ةموكح حبصتف اهنيد نع جرخت نأ ةيمالسإ

 0 ةيللا اك رت قي لاخلا وه امك" ةمالصإ ىلع بعشلا

 ليلا هيلإ لآ يذلا لاحلا عقاوب يأرلا اذه يربص ىفطصم خيشلا عفديو

 .ايك رت يف ديدجلا

 ,ةيافك ةمألا نيد يف نأ معزب ةموكحلل نيدلا موزل مدع ءاعدا نأ ىري هنإ

 )١( 4ص ؛ج) هسفن 55(.
 .(59 4ص ؛ج) هسفن (؟)
 1و ا حو ةشفنا 9

 .(585١ص ؛ج) يغارملا خيشلا يأرلا اذه بحاص ناك (:4)



 وه شاب سس ب سس سس اا-اا-- 2 ةيئامععلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا

 ال حضاو طيسب ببسل كلذ ءارج نم ةمألا ىلع دوعيس يذلا ررضلا ةدش ىري

 الو ةمألا يف ريثأتلا عيطتست ةموكحلا نأ يهيدبلا نم هنإ ذإ «لدجلا ةرثك ىلإ جاتحي

 ةمألا رودقم يف سيلف) اهمكحل ةعضاخ تمادام ةموكحلا يف ريثأتلا ةمألا عيطتست

 يف كش الف اهرييغت نع تزجع وأ اهريغت مل ان ينيب وح

 نم ريثأت نود اهئدابم ىلع اهئانبأ ةئشدتو ىو ىلع اهيشمتو اهيف ةموكحلا ري
2 00 

 باونلا سلجم يف حرتقا يذلا اشاب يقدص ليعامجإ اياون لإ اًضيأ هبني ذحأو

 حارتقالا اذهو «ةيلهألا مكاحملا يف ةيعرشلا مكاحملا جامدإب رصم يف ءاضقلا ديحوت

 ةقيقحلل نوفراعلا باونلا هضراع ثيح «ةسايسلا نع نيدلا لصف أدبم نم مهم لصف

 جامدإو ءاضيأ مكح نيد لب طقف ةدابع نيد سيل مالسإلا نأ اونلعأو ءاشابلا اياون

 نوك يفاني «ةيعرشلا مكاحملا ءاغلإل نمضتملا ةيلهألا مكاحملا يف ةيعرشلا مكاحما

 ظ .مكح نيد مالسإإلا

 :هلوقب ارحاس كلذ ىلع ىفطصم خيشلا قلعيو

 ديري 0 نيد مالسإلا نوك لهجي ال يذلا اشاب يقدص ليعامسإ ةلود نكل]
 لقف تئش نإو «سانلا ىلع نيدلا ةموكح نولبقي ال نمم هنوكل «مكحلا اذه ءاغلإ

 .©0(سانلا ىلع سانلا ةموكح نولبقي اإو «سانلا ىلع - كيوهللا ةموكح

 )١( ص ؛ج) هسفن ١59١(.

 5 نح عبس (0

 ىلعو «ليلضتلاو هيومتلل اهتايمسم ريغ ىلع ءامسأ قالطإ ةعدح ىلإ هابتنالا يغبني كلذك
 ام اًمامت هبشي «(مكاحملل ديحوت) هنأب هحارتقال يقدص ليعامسإ فصو ام نإف لاثملا ليبس

 هعنم ىمسو مكاحملل ديحوت ةيعرشلا ماكحألا ءاغلإ ىممس ثيح (لبق نم لامك ىفطصم هلعف

 ساسألا ةيبوروألا نيناوقلل هليضفت ىمسو يكرتلا ميلعتلل ديحوت اهاطبإو ةيمالسإلا مولعلل
 هنإف ةينيدلا ةيرحلا معز تحتو «ةئيدحلا - راثيإ ةيعرشلا ماكحألل ارسيوس نوناقك

 ربجي ثيح «ملسملل اه حمسي الو نارصنلا وأ يدوهيلا وأ ئثولل ةينيدلا ةيرحلاب حمسي
 .مارحو لالح نم مالسإلا عئارش ةحابتسا ىلع ارابحإ
 ص ١جب) ةيمالسإلا ةفاحصلا خيرات يدنجلا رونأ ذاتسألا باتك نم لوألا ءزحجلا رظني)



 ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا

 ال مالسإلا نأ نيملسملا ءاملع عامجإ عم هفقوم يف يربص ىفطصم خيشلا قفتي

 يف لخدي ام لكو تابوقعلاو تالماعملا هرظن معي لب) تادابعلا يف رصحني

 ذيفنتو ةعيرشو ةدابع وهف «خويشلاو باونلا سلاجبو تارازولاو مكاحما صاصتخا
 .©")(نيناوقلا نم ةمألاو ةلودلا هيلإ جاتحت ام لك ىلع يوطني مالسإلا ..عافدو

 ةسايسلاو نيدلا نيب لصفلا ف نييبرغلا ديلقت حصي الف ؛كلذك رمألا مادامو
 مهباتك نم طبنتسملا هقفلا ملع مهيدل سيل كلذك «مهدنع يملإلا نوناقلا دوحو مدعل
 نيناوق دروتسنو ميظعلا يعيرشتلا انثارت كرتن فيكف «هقفلا لوصأ الو مهيبن ةنسو

 .!؟رشبلا عضو نم

 يضنقت تاعمتجمو اًدارفأ اًضيأ نيملسملا لالقتسا ىلع ةظفاحملا ةرورض نإ

 اًملعتم اًملسم نوكي امثإ ملعتملا ملسملاو) ىرخألا ممألا ديلقت نع عانتمالا

 يف نيملسملا نم هريغ ديلقت ملعتملا ملسملل زوجي الو ةينيدلا ةديقعلا ف لالقتسالاب

 ,"0!؟(نيملسملا ريغ ديلقتب كنظ امف ..ةديقعلا

 ال لب «يرشبلا نوناقلاو يملإلا عيرشتلا نيب ريبكلا قرافلا نع ًالضف اذه
 نأ يفكيو «ةيباينلا سلاحملا ةطساوب نيناوقلا رادصإ ةيفيك انثحب اذإ امهنيب بسن

 نع اًحيحص اريبعت ربعت ال تاسسؤمو ةزهحأب رادي يطارقميللا ماظنلا نأ فرعن

 : يلي اميف تاداقتنالا هذه صيخلت نكمي لاثملا ليبس ىلعو «ةمألا

 .ةتفرعم وأ قحلا ىلإ لوصولا يف ةيبسن ةيرشبلا ءارآلا رثكأ نأ ١-

 نم كعدو «ءاهتلاصأو اتوق ىدمع ال ءارآلا ددعب كانه ماظنلا يف ةربعلا -؟

 .تائتفالاو دادبتسالا دلوت ثيح حلاصملا براضتو بعالنتلا

 يلا ةمألا نع ةيباينلا سلاجما هذه ءاضعأ ةباين ةحص يف ةيوق تاهبشلا ٠'-
 , "7اهف ولت

 .م7١./9 ةنس ةرهاقلاب راصنألا راد اضر ديشر اهبحاصو (رانمل) 24

 .(9©3 5ص ؛جحج) لاعلاو ملعلاو لقعلا فقوم 0

 .(5١ص ا١ج) هسفن (0)

 .(777ص ؛لج) هسفن (59



 لإ ب 6 ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخا رارسألا

 ىرخأو ةمكاح ةقبط ىلإ سانلا ميسقتل ةادأ ذختي يرشبلا نوناقلا نإ -4

 .©)ةلادعلا عيضتف ؛ةموكحم

 نيدلا لاخدإ ةرورضب يدانيل ابروأ يف نيحلصملا دحأ رهظي نأ نذإ بجع الف

 سيلف هللا دحب دشني ال يذلا كلملا] :نفلك ريهشلا حلصملا لاق دقف «مكحلا ماظن يف

 1[ ةيمرصل عتب اكرر هك مقربا
 هنأل ةملكلا ئععم مامتب نوناقلا هنإ «ةيمالسإلا ةلودلا يف مكاحلا نم اذه نيأ

 :ثيدحلاو ..؟هتطلسو همكح تحت -ةفيلخلا ىيح-لكلاو ءىفكو يملإلا نوناقلا
 ."”ريبعت قدصأ ةيهلإلا ةموكحلا نع ربعي (ةنحلا ف ضاقو رانلا يف نايضاق)

 ةعيرشلا قيبطت ىلع نيضرتعملا ىلع درلا يربص ىفطصم خيشلا لفغي منو
 :نييأر يف صخلتت مهججحو «ةيمالسإلا

 .ةملسملا ريغ تايلقألا دوجو - ١

 .نيدلا لاحرل اًرايتما دحوي يوامسلا نوناقلا ١-

 :ةملسملا ريغلا تايلقألا

 نيناوقلا روج نونمأي ال مالسإلا دالب يف نينطوتملا نيملسملا ريغ نوك مهوت امأ

 ةيبلغأ نوملسملا لكشي ثيح «هسفن يطارقكيللا موهفملاب هيلع دودرمف «ةيعرشلا
 ههسفنأ ءالؤه-نيرئاج وأ نيفصنم-ةيعضولا نيناوقلا لظ يف بلغتلا مهل نمضت
 .مهريغ ىلع ملظلاو روجلا نم اهيلإ اومكتحا اذإ ةيمالسإلا ةعيرشلا مهعنمت

 اهرصاع ةدحاو ةعقاو اهنم ىقتناف «كلذ ديؤي امب ةئيلم خيشلا ةظفاح تناكو
 راغلبلاو ماورألا نيب عازن ماق ثيح (داقوت) نع اًئان ناك امدنع همامأ تثدحو

 دالبلا ءازجأ نم كاذنيح تناك «(اينودكم) يف ةدوحوملا سئانكلا ىلع نيينامثعلا

 عازنلا عوضوم ةموكحلا تلاحأف ءاطل هقاقحتسا نيقيرفلا نم لك ىعداو ةينامثعلا

 ءابيطخ ريمزأ بئان يمورلا (اشاب يديتسي دآ) ماقف هيف لصفلل باونلا سلجم ىلإ

 ١(: 5 ضر هسفن ب (1)

 ١١(. 5 صر هسفن (5)

 ١1١0(. صر هسفن (9)



 ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا سلسله ل لل عل بمب

 نيناوقلا بجوم اهيلع ةضورعملا لئاسملا ف لصفت ىوتئفلل اراد ةلودلا هذهل نإ] :لاقف

 نم هردصتس امع نوضار ماورألا نحنو رادلا كلت يأر ىلع رمألا اوليحأف ةيعرشلا

 . [رارقلا

 قح امأ فقوم وهو ىوتفلا راد ىلإ مكتحا يمورلا اشابلا نأ ىرن اذه نم
 .(7قحلا فالخ ىلإ اهتلامتسا ىلع ردقت ال امتاطلسب ةرازولا نأو

 ييدلا حماستلا نأب رارقإلا الإ هعسي ال ةينامثعلا ةفالخلا خيراتل سرادلاو

 ىلع نيطالسلا صرح سكعتو راظنألل ةتفاللا رهاوظلا دحأ تناك نيدتلا ةيرحو

 حتاف اًدمحم نإ] :وبمارو سيفال ناخرؤملا لاق ..هصوصنو هحورب مالسإلا ذيفنت

 ؛ئيد داهطضا لك نع اًديعب لوغملاو كرتلا نيطالس رثكأك ناك ةينيطنطسقلا

 تازايتما نوسمبي ال كارتألا ناكو هنيد يف اًدحأ ضراعت ال كرتلا ةموكح تناكو

 :نيتكركلا نيتيآلا نيتاه نآرقلا نم ناحروملا ناذه لقن م |[ ةيسك دوئرآلا ةسيئكلا

 6َنيِدَتْعُمْلا ُبحُي آل هللا نإ اوُدَتعَت اَلَو مُكَولتاَعي نيد هللا ليبَس يف اوُلئاَقَو)

 ا 5-3 :ةرتبا]6يَقْلا نم ُدْسّرلا َنّيبَت دق نيّدلا يف ةاَرْكِإ 0 :مك [5١:ةرقبلا]

 رابحإو ةنطلسلا رصانع ديحوت دارأ لوألا ناميلس ناطلسلا نأ ةرم ثدحو

 مالسإإلا خيش ههجو يف ماقف (لتقلا وأ مالسإلا :نيتطخ ىدحإ ىلع نييحيسملا

 اوعضخ م دوهيلاو نويحيسملاو اذه كل قحي ال) :هل لاقو (يدنفأ يلع يللينبذ)

 ."7”(مهلاومأو مهءامد كنم اومصع دقف ةيزجلا اوعفدو

 مالسإلا ةلادع سكعت يلا ةيقارلا ةعيركلا ةلماعملا هذه اليثم كانه نأ نظي الو

 قوقحلا ذيتاسأ ريهاشم دحأ رسف دقو «نتفو لقالق ثودح ىلإ كلذ ىدأ ولو يح
 ةينامثعلا ةلودلا لالحنا لماوع مظعأ دحأ للع (لوند سيول ويسملا) ةيسايسلا مولعلاو

 .'7ةيحيسملا ممألل ةيسردملاو ةيبهذملا ةيرحلاب

 .(40١ص ؛ج) هسفن )١١(

 .(370ص ”لج) يمالسإلا ملاعلا رضاح :نالسرأ بيكش (؟)
 .(78١ص) هسفن 5١(

 )5( 7ص)ر هسفن ١ ١(.



 ل سنن ل للى 3 ةيئامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا

 > : نفاس ينكش ريمألا لوقيو

 نيرفاو نوشيعي نييحيسملا نم نييالملا تارشع ةينامثعلا ةنطلسلا يف تناك دقلو]

 ظ .يمالسإلا عرشلاب كارتألا لمع ةدم ةريثك تازايتماب نيعتمتم نيبساك نيهفرتم

 كرتلا ذحأو عرشلاب لمعلا لطبو ةرضاحلا ةيكرتلا ةيروهمجلا تءاج املف

 يف قبي مل «(برغمتلا) ةسايس ىلع اولوعو ءيش لك ف مهودلقو جنرفإلا عاضوأب
 . [فالآ ةدع ةردقم نييحيسملا نم اًدج ةليلق ةئف الإ لوضانألا عيمج

 ناكمإو يمالسإلا عرشلا ةحامس ىلع عطاس ناهرب اذه نأ ةياهنلا ٍق ررقيو ظ

 .©7نانئمطالاو نامألاب هلظ ف يدوهيلاو يحيسملاو ملسملا نكاست

 :نيدلا ءاملع زايتما

 .مهريغ ىلع نيدلا ءاملعل زايتما دحوي ةينيدلا نيناوقلاب لمعلا نأب نظلا امأ

 لاحرب مالسإلا ءاملع سايق نع محان نظلا اذه يف أطخلا ذإ ءاضيأ دودرم هنإف

 ةينيدلا نيناوقلا نوعضي سئانكلا لاجر ناك دقف .امهنيب ةنراقملل لاحم الو سئانكلا

 يف لثمتي -ةسايسلا نع نيدلا لصف لبق-ابروأ يف لاحلا ناكو ؛مهسفنأ دنع نم

 ةينمزلا ةموكحلا لاحر ىلإ لصفلا دعب دادبتسالا اذه لقتناف-عيرشتلا ةوقب مهدادبتسا

 .باونلا تاباختنا يف نيحجانلا

 اهيلع ىرتفم ةيمالسإ ةلود ةينامثعلا ةلودلا :يوانشلا زيزعلا دبع ذاتسألا باتك اًضيأ رظنيو

 هرارق ميلس ناطلسلا ذفن ول هنأ ىأر يذلا ربيل يكيرمألا خرؤملا يأرل باهسإب ضرع ثيح
 ثدحيسو ةينيدلا ةديقعلا ةدحوب معنتس تناك امهنأ اهنيب نم ؛ةلودلل ىربك ايازم هنع مجنل

 قرشلا يف خيراتلا هجو نإف اًضيأو نيملسملا اياعرلاو نييحيسملا اياعرلا نيب راهصناو طالتحا
 :ايردخج اريغت فكس ناك قدألا

 قحلا ىلإ اعوجرو ناطلسلل اًيدحت ربتعي مالسإلا خيش يأر نأ يوانشلا روتكدلا ىريو

 .(4 17ص ١بج) ةيبدألا هتعاجش ىلع اليلدو ةيمالسإلا ةعيرشلا ئدابمب اكسمتو

 )١1( 8ص مإ يمالسإلا ملاعلا رضاح :نالسرأ بيكش 77(.



 ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا لل ل ل 5

 ال -وفود نمع الضف- نيدهتحما مالسإلا ءاملع نأل «ةيمالسإلا ةعيرشلا لوانت نع

 هله هلوسرلو ىلاعت هلل مالسإلا يف عيرشتلا امنإ ءاَدبأ عيرشتلا قح مهسفنأل نوري
 .7"2قيك هللا نم يحوب

 رصعلا يف يمالسإلا يسايسلا ركفلا ءاهقف دحأ هيلإ بهذي يذلا يأرلا وهو
 ْ 1 .روصعلا دادتما ىلع مالسإلا ءاملع عامجإل ال ثيدحلا

 قلطنم نم ةيمالسإلا مظنلا مهف ىلع نوثدحما جرد دقل) عيبر دماح روتكدلا لوقي
 امنإ يمالسإلا ثارتلا يف عيرشتلا ةطلس نأ فيك انيأرو قبس دقو «ةلوادتملا ةيبرغلا ميهافملا

 .7(لوادتملا ئيعملاب نوناقلا نس ةركفل افدارم تسيلو ؛ماكحألا جيرخت ةيلمع عت

 :ةيسايسلا هتيرظن ملاعم

 قيبطتلا دنع ةظحالملا صئاقنلا ضاقنأ ىلع ةمئاق ةلماكتم ةيسايس ةيرظن هلو

 :يطارقميدلاو يسكراملا نيماظنلا يف
 .ءاينغألا ىلع ةروفلاب ءارقفلا يرغتو داحلإلا ىلع دنتست ةيسكراملا نإف ١-

 يلا ملاظملاو تايرحلا تبك نم يناعت ايندلا تاقبطلا نأ حضتي قيبطتلا دنعو

 . يفشلبلا بزحلا سوؤر بناج نم عقت

 ىوقلا عراصتتو ءدحاولا نطولا لوصأ بزحتي ةيطارقمبدلا يفو -؟
 .ةيصخشلا ححاصملا براضتتو

 ةيقالخألا ميقلاو نيدلا نع دعبلا :نيماظنلا نيب عماجلا كرتشملا مساقلاو

 ""”يعامتجالا روهدتلاو لالحنالاو .ءاسنلاب لاجرلا طالتخاب حامسلاو

 ١١( ص) هسفن 5١ ١(.

 - لوألا ءزلا 77١ص) . [كلامملا ريبدت ف كلاملا كولس] باتك ةمدقم :عيبر دماح .د (؟)

 دحأ لكشت عيبر دماح روتكدلا ثاحبأو م980١-ه٠.14١ ةرهاقلاب بعشلا راد ط

 ملاعلا يف هيعباتو يبرغلا يسايسلا ركفلا جاومأ اهتفاح ىلع مطحتت ىلا ةخعاشلا روخصلا

 تزجع يلا يهلإلا عيرشتلل قوفتلاو زايتمالاو ةلاصألا بناوج خسرت امك «يمالسإلا

 !!هب قاحللا نع ةرصاعملا ةمظنألا

 ١(. "ص ؛جح) لقعلا فقوم ()



 هه مس ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا

 :يه اهملاعم زربأ نإف يربص ىفطصم خيشلا اهاري امك ةيمالسإلا ةيطارقكيدلا امأ

 .ةتباثلا ةيقالحألا ميقلل عوضخلاو عرشلا ميكحتو ىلاعت هللاب ناميإلا ١-

 سانلا عاضخإ ثيح نم ةيعويشلا ىلع اهقوفتو ةيمالسإلا ةوعدلا ةيملاع -١؟

 نامل نيرو

 يقبط نيب ةوهلا قيبضت ىلع مالسإلا ءاملع لمعي نأ يرورضلا نم نكلو
 .مهلاومأ يف ءارقفلا قوقح ءادأ ىلع ءاينغألا ثحو فرتلا ةبراحمو ءارقفلاو ءاينغألا

 يه ىلا «[ةفالخلا| ماظن يف ققحتم وهو «ةلودلاو نيدلا نيب لصفلا مدع -1
 عرشلا ماكحأب مايقلا يف هلك هللا لوسر بانم ةبئان ام ةموكح نوك نع ةرابع
 .©7ةباينو ةموكح :نانكر اهلف «يمالسإلا

 ةموكحلا ءاقب عم ةفيلخلل راشتسمك هرود هلو ةفيلخلل ىروشلا سلجم -4

 .ةفيلخلا دي يف ءارحألاو
 دبع ةطلسل كروتاتأ عزن نأ نيبي يكل حاضيإلا اذه ىلع خيشلا صرح دقو

 لمعلا اذه ,ءىروش سلجم هنأك (ئيطولا سلحما) ىلإ اهليوحتو -ءافلخلا رخا- ديمحلا

 عفريل ًالئاق كلذ فدريو .ةلصب ىروشلا د ف ل ا داسلا ءاذعل ةقيقحلا يف ناك

 ىلع ىروشلا ريغصتو ناطلسلا ميظعت يبهذم نأ مهوتي الوإ ىروشلا نأش نم
 قرظانمو ئفرعي نم ئيفرعي ذإ «ةقلطملا تاموكحلاب نيفوغشملا بأد وه امك -قالطإلا
 ندا ىروشلا قح هب تيضق يذلا يعافدو ينامثعلا ناملربلا يف نييداحتالا

 نع نوكي ام دعبأ هنإف بعشلا مكح كروتاتأ دهع يف مكحلا نأب معزلا امأ
 فاللآب يضاملا يف ناك امئ اًنثيطب دشأ ايكرتب مويلا درفلا مكح) نإف «عقاولاو ةقيقحلا

 0(. .هفاعضأ

 :(هيلع ىرتفملا ةفيلخلا) ديمحلا دبع ناطلسلا

 ةكرح عوضخ ةركفل عضاح ءامعزلاو ةداقلا لامعأ مييقتل جهنم كانه

 )١( ص) توريب ط ريكنلا 9 5(.

 )١( توريب ط ريكنلا ٠ص" ٠١(.
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 ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا بلل مم ل ا 15

 ,ةداعلل ةقراخ- تاردقو ةيقلخو ةيلقع ايازمب درفنملا [لطبلا] لامعأل يسايسلا خيراتلا

 نييسايسلا ءامعزلاو ةداقلا ىلع نساحم ءوضلا ءاقلإ يف يلاغي جهنملا اذه ىرنو

 ىلإ مهعفري ىح يلاغيو اهيف غلابي مث .ةصاخ تافصب نيدرفتملا رهظمب مهرهظيف
 .(نيلاتس) مكح نابإ نويعويشلا لعف امك كلذو «ةيهولألا

 ةنعارف دحأ ناك هنأ هتافو بقع رهظ ثيح اًيملع رصاق جهنملا اذه نأ عمو

 .ثلاثلا ملاعلا لود يف اًعبتم لازام فسألا عم نكلو «يناسنإلا خيراتلا

 يف ولغلا يف فرحنملا جهنملا اذه انعبتا نفيك نايبل اهنم دبال ةمدقملا هذه

 ديمحلا دبع ناطلسلا همصخ انروص فيك سكعلا ىلعو ؛(لامك ىفطصم) ةيصخش

 نم ةمساحلا ةرتفلا هله ةسارد دنع تالؤاست ةدع نهذلا يف رودت نأ دبالو
 دحب نم ةيقبلا يهو) ىمظعلا ةفالخلا تفتحاف ,ةثراكلا اهيف تثدح ىلا انخيرات

 مايألا تابكن يف امب ىزعتن انك يذلا ديحولا ءازعلا يهو ىلوألا ةوبنلا دهعو مالسإلا
0 : 

 اهيلع طلست «ىلوألا ةوبنلا دهعو مالسإلا دجم نم ةيقابلا ةيقبلا هذهو «معن

 ءادعأ نم طيلخ شيحج هئارو نمو ءوه مكحيل هقيرط نم اهحازأف موعزم (يروث)
 اًمأكو ئربكلا ةماطلا هذه روصي اهبلغأ لازامو - كاذنيح مالقألا تثروصو ,مالسإلا

 .يعجرلا دبتسملا مكاحلا ديمحلا دبع ناطلسلا نيبو (يروثلا) اذه نيب عارص درحب

 ؟ثدح ام ةقيقح نع ةروصلا هذه ربعت لهف

 دبع ناطلسلا نع ةئطاخلا ةدئاسلا راكفألا ضعب ةشقانم ةلاجع ف لواحنس

 يف ةيمالسإلا ةفالخلل الثمم ناهذألا ف هتروص عابطنال نكلو -هصخشل ال- ديمحلا

 تغلب امهم مهتابغرو دارفألا ءاوهأل عوضنلا درجمم ريست ال خيراتلا ةكرح نإ

 ءامعزلل ةيصخشلا بهاوملل لحد كانه نوكي دق حيحص .مهبهاومو مهتاردق

 ىعامتجالاو ىسايسلا راطإلا ُْ اوك رحتي لا ديال مهنكلو ,مهحاجب ِق ةداقلاو

 .(؟ 8ص ؟١بجب ةينطولا تاهاحتالا باتك رظني) ركاش دمحم خيشلا اهفصو امك )١(



 ا ب ا ااببا_ بى _حم -__ ل سس ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا

 .ةدع لماوع هيف مكحتت يذلا يلودلاو

 فك روتانا تاتو "نينا دبع تاطلنسلا»قافخإ بما
 اهوح تراد ىلا ةيسيئرلا تايصخشلا دحأ وه ديمحلا دبع ناطلسلا ناكو

 ناطلسلا) هنأو دادبتسالاب هوفصوف ءافازج مهتلا هيلع تيقلأف «ةفالخلا ثادحأ
 الو ءجراخلاو لخادلا نم هموصخو هؤادعأ اهجور يلا تافصلا نم اهريغو (رمحألا
 ةيبيلصلاو ةيدوهيلا رصانعلا اهيلع ترطيس ىلا ةفاحصلاو ءابنألا تالاكو نأ ىسنن
 تراص حج عاش و رار اهددرت تدذحأ «قاطنلا ةعساو ريهشت ةكرح تمعرت دق

 !!قئاقح اهمأكو

 نكمتت مل اهإف ناطلسلا ىلع ءارتفالا ف ةيبرغلا تافلؤملا تلغوأ امهم نكلو

 وهو هئارو نم فدحلا ءافخإ وأ «بالقنالا ءارو ةيبروألا لودلا رود ءافخإ نم
 لواب لوقي .ةيمالسإلا يأ ةينيدلا ةطلسلا لثمب يذلا ةفيلخلا ةيصخش ىلع ءاضقلا

 فدع وللا نص يلع ناك ىلا ةينيدلا ةطلسلا دض ةمواقملا تمظن دقل) رتمخ

 ةلصافلا ةكرعملا ةدايقب «ةردابملا عيطتست امنأ الإ ءايكرت دودح جراح -اهرصانع

 يذلا شيجلا نم ديدحتلا هجو ىلعو «لحادلا نم الوأ ةكرعملا هذه تءاج لب ؛هدض

 ."'”(ةيموقلا راكفألا) ىودع هتباصأ
 مهافتلاو اهنيب اميف براقتلل ةيبروألا لودلا يعس ركذيف كلذ دعب 0

 ناك يذلا ديمحلا دبع ناطلسلا ىلع قيرطلا دست نكلو «ذوفنلا قطانم ميسقت ىلع
 رمت ٌؤم انسمتلا و ايسور تدمع ١5 ةنس يمنف «مهنيب ةمئاقلا تافالخلا نم ديفتسي

 دوقعملا (مهافتلا) فلح ىلإ ايسور تمضنا ماعب كلذ دعبو ءاينودقم لبقتسم ثحبل

 هباتك ف مهيب ليمج دمحم ذاتسألا هركذ ام ديمحلا دبع ناطلسلل ةفصنملا تاساردلا نم )١(
 ةلقثم تناك شرعلا ىلع ديمحلا دبع سلجح نيح ةنطلسلا نإ (ينامثعلا خيراتلا ةفسلف)

 ككسلا تدتماو «قارعلا يف اًريبك اطاشن هدهع ف تدهشف «تامزألا دشأ هجاوت بعاتملاب
 يزاجحلا طخلا ئشنأو «ةددعتملا ئفارملا تميقأو «ةيويسآلاو ةيبروألا اهتايالو يف ةيديدحلا
 ةعبطلا (5١؟ص ؟ج) ةيلام تالص هيف يبنخألل نكي ملو «ةرونملا ةنيدملاو قشمد نيب

 .م95١ 4 ةنس ىلوألا
 .م19174 ه١+9 14 هبهو ةبتكم ةماش دمحم .د ةمجرت «((97ص) ةيملاعلا دغلا ةوق مالسإلا (1)



 ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا بلللللللممللل بلل د د4

 اذه يفو ءايكرت ىلع رشابم رطخ روهظ :مهافتلا اذه بقعأو) اسنرفو ارتلحبإ نيب
 نم -ديمحلا دبعل ةضهانملا تاعومجملا ىوقأ تناك- ةيرس ةعومجم تنوكت وجلا

 5 ايارس يف نيينودقملاب لاصتا ىلع تناكو «مهحلاصم نع عافدلل نيينودقملا

 ('7(ةروثلاب مايقلا ةبهأ ىلع مهتاميظنتو الماك مهدادعتسا ناك /١5٠١ ماع يفو

 هذه ةسارد دنع اننيعأ بصن اهعضو نسحي ةكباشتم لماوع مامأ نذإ نحن

 ىوق اهيذدغت تايموقلا نيب عازنو ةيلخاد تارماؤم كانهف «ءانخيرات نم ةماحملا ةقيقحلا

 ودعلا ىلع قفتتل اقاموصح ىسنت ىربك لودو «ةيداصتقا تامزأو «ةيجراخ
 "ا

 هوحن لودلا اياونو ةيحراخلا رطاخملاب يعو ىلع ديمحلا دبع ناطلسلا ناكو

 ايسأ تايالو ضعب ىلع سورلا ىلوتسا دقل !؟هدرفمي لودلا هذه هباجي فيكف
 اهبل .يرافلا ةطفاس جزريمادلاا رهفؤب كتم قاض تلقا كوسا واين: :قكظسولا

 ةينوساملا لفاحملا قيرط ” نع اوعسو ملاعلا دوهي مظتناو «ةيتف ةلود اكيرمأ تدلو امك

 .ةدوعوملا ضرألا ليبس يق

 1 هلوقب اهبقعأ مث * هتاركذم يف هلوح قئاقحلا هذه ديمحلا دبع ناطلسلا دروأ

 ." ”|يدرفمم ىوقلا هذه مامأ فوقولا عيطتسأ نكأ

 دومحم ناطلسلاب داشأ ثيح «ةيلحادلا ةلودلا ئواسمم اًضيأ ملع دق ناكو

 راشأ امك «مهنع نيمجانلا لالتخالاو داسفلا جلاعو «ةيراشكنالا ةلئاغ لازأ هنأل ناح

 نأل ةميلس ةيداصتقالا ةلاحلا تناكو «ةلودلا ىلإ ةثيدحلا ابروأ ةيندم هلاحدإ ىلإ

 رطضا هنكلو «دحاو شرقب جراخلل ةنويدم ريغ تقولا كلذ يح انتلود ةنيزخ)
 ببسبو ةيلعلا ةلودلا عم اهقادهاعمل ابروأ .لود ضقن ببسب يحراخلا ضارقتسالل

 دضو ديمحلا دبع دض ةفصاعلا تبه ١1٠07 ةنس ويلوي يف) لوقي مث (35ص) هسفن )١(
 .(اهلثمي ناك ىبلا |[ةيسايسلا راكفألا]

 دبع برح دمحم .د قيلعتو قيقحتو ميدقتو ةمجرت (55ص) ديمحلا دبع ناطلسلا تاركذم (؟)
 1 .م91١// ةنس ةرهاقلاب راصنألا راد ديمحلا

 .(هدرفع اًمئاد لالملا نكل ءتقو لك يف دحتي نأ بيلصلل نكمي) «(55ص) لوقيو



 1 ٠ سميد :ةفاوقعلا ةفالخعا ءاغلا عاوو ةيفخلا وارسألا

 قوف دونجلا نم ددع عمج ىلإ هعفد امث ابروأ اهكرحت ىلا نتفلاو ةيلحخادلا ثداوحلا

 ةدايز ىلإ رطضا ىح دوسألا لبحلاو (ايفالسوغوي) برصلا دالب بورحو - ةداعلا
 .2"”(يركسع فلأ ةئامتس وحن حالسلا تحت عضوف «تاهجلا عيمج يف هتاركسعم

 طقس دقف «جراخلاو لحادلا يف ةريبك لكاشم هتاج شرعلا ىلتعا امدنعو

 طابق رايك فكر اشو, وعالا ند اهدحا ييفا ونان اطلس ةليلق' رويت هلق

 دامععالا يبس نويدلاب ةلقتم ةلودلا تناك و «ءاذه.ق اوبنذآو ةلودلا لاحرو»نكيحلا

 ناكف ةلودلا فئاظو ف تايلقألا ىلع دامتعالا ىلإ ترطضاو «داريتسالا ىلع

 .ةينامثعلا ةلودلا حلاصم ىلع هدالب حلاصم ءالعإ لضفي -تارافسلا ين- مهضعب

 بهرأ امم نييوق زيزعلا دبع ناطلسلا همع دهع يف لوظسألاو شيلا ناك امنيبو

 زيزعلا دبع ناطلسلا طاقسإ مهئالمع ةطساوب اولواحف زيلحبإلاو نييسنرفلاو سورلا
 قزمتل لوطسألاو شيلا قيرمت يف كلذب اوحجنف تاعئاشلاب بعشلا رظن يف
 ."0اهضراعي رخآلاو ةكلاملا ةرسألا ديؤي ضعبلا ناك ثيح هطابض نيب تاقالعلا

 فرتعا يح ءاكذو ةكنحب هدحو اههياجو «تالكشملا هذه لك ناطلسلا هباح

 بورح ف ةيبروألا ل وذدلا كيقنت يكل ةصرفلا نيحتي ناك و «ءءاهدلاب هموصخ هل

 -هتاركذم ف كلذ لجسي امك - شاعو ةينامثعلا ةلودلا ملستف اهضعب نيبو اهنيب

 تدهاجإ :لاق .دحأل هحبي مل اًرس هسفن يف ضرغلا اذه ىلع اًيقبم همكح تاونس

 هذه لجأ نم ناك اذه يداهجو اًماع نيثالث لاوط شرعلا نع ينولزعي ال يكل
 هذه لجأ نم ناك هل يسبحو «بيردتلل ولو هجرخأ ملو لوطسألا تسبح «ةصرفلا

 ؛تيرك ىلع ءاليتسالل اذفنم زيلحنإلل عدأ ال يكل ةينانويلا برحلا تلهاجت .ةصرفلا

 ظ ١597(. 25957ص) ةينامثعلا ةيلعلا ةلودلا خيرات :ديرف دمحم )١(

 .م9١/ ةنس ربمسيد «ه١١11١ ةيناثلا ىدامج رصمب ىفطصم يدنفأ دمحم ةعبطم

 .(514 2( 77”ص) ديمحلا دبع ناطلسلا تاركذم )١(

 لوطسألا هلعج ثيحب الئاه اًدادعإ ىنامثعلا لوطسألا دعأ دق زيزعلا دبع ناطلسلا ناكو

 ينامثعلا شيلا زهجو يدنج فلأ ةئامعس ىلإ ةيربلا تاوقلا عفرو كاذنا ملاعلا يف ثلاثلا

 .ةحلسألا قحاب

 .(تاركذملا نم ١١ هرص ديمحلا دبع برح دمحم روتك دلا قيلعت)



 ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا سس سب بسسس سس و

 "”(ةصرفلا هذه لجأ نم ناك اذه يلهاحتو

 يف اهتناكم ةينامثعلا ةلودلل ديعيس اهتاقالع قزمتو اهئادعأ فوفص عدصت نأل

 ."'لاعلا يف ةعومسم ةملك ةبحاص ىرحأ ةرم حبصتل دوعتو ىمظعلا لودلا فاصم

 رمأي نأ هعس وب ناك ([كينولاس] نم هذص باالقنالا ةكارح ثمأاق امدنعو

 ,دادعتسالا نم هجو لمكأ ىلع ةمصاعلا يف ركدع يذلا ةصاخلا شيح دونج

 بحب يعقب و و روم 0

 هير ا د نا اال ا

 :ةلاما عفت ىلا اذه لكتب تارك درع ل ينك ةنقو: شانك سل وتناكنا قف

 تنكو «يب قثت دعت مل ةمألا نأ ىرأ تنك .يدونج ءامد قيرأ نأ بحأ ىل)

 رمأب همامتهاو هاوقتو هقدصو لجرلا صالخإ سحي لحجرلا تاركذمل ئراقلاو

 يف يربص ىفطصم خيشلا دهح ىلا رارسألا دحأ ىلع انيديأ عضي ةزجوم ةرابع يفف

 ويداحتا ئطقسأ] :ناطلسلا لوقي هدالب يف اهنلعأ امدنع نيرمألا ىقالو اهفشك

 عم فيلحك برحلا اولخدو «زيلحبإلا عم ةيقافتا ىلإ اولصوتو شرعلا نع كينالس
 ةعجفملا ةجيتنلا ىلع كلذ دعب قلعيو !!'”[ملح ةلأسملا نأكو «راحبلا دوست ةلود

 ١١( ديمحلا دبع ناطلسلا تاركذم )ص5١(.

 1١(: صر ةيسنا(5)
 نأل ةنراقملا هتلهذأف «نابايلا اياعرو ةينامثعلا لودلا اياعر نيب هتاركذم يف ناطلسلا نراقو

 نانويو .كارتأو نمرأو داركأ نم هدالب ناكس نوكتي امئنيب دحاو. رضنع نابايلا ناكس

 .(57ص) لحادلاب ةلودلا ديؤت لا رصانعلا نيب هودج وأو ةيداعملا لودلا نيب فالخلا

 .(57ص) ديمحلا دبع ناطلسلا تاركذم (7)

 .(١07ص) تاركذملا (؟)



 971 سس سسسسس سس سس سب ةيئامشعلا ةقالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا

 (7(ةينامثعلا ةلودلا اومده دق مهاه) :هلوقب مهلاعفأل

 ثحب ىلإ جاتحت ناطلسلا نع ةئطاخلا راكفألا ةلازإ يف دارطتسالا نأ دقتعأو

 لوح اهطويخ تجسن ىلا طيلاغألا تابثإ زيحلا اذه يف دون اننكلو «رخآ درفم

 :اهيف سبل ال ىلا قئاقح لا ضعب ركذب يفتكنو «مولظملا ناطلسلا

 اًيعسو هدونج ءامد ىلع ةظفاحم هنع عافدلاب صاخلا هشيح رمأي مل هنأ ١-

 عم تفرح دق ةيناثلا ةعقاولا هذه .ةمألا ةحلصمل ةاعارم ءوده يف تامزألا لح ءارو

 ءاملعلا عمج) هنأ معز ثيح كاّمامت ةفلاخم ةروصب نيثحابلا دحأ اهروصف «فسألا

 نم ناك امف «(نبيبالقنالا ةمواق. هتاوقل رمألا يأ) كلذ هل لحت ىوتف رادصتسال

 مرحت ىوتف ردصأ نأ الإ -ةينيدلا لئاسملا ف ىروش سلجم ىلعأ ربتعي يذلا- سلحما
 !!؟'”(ملسملا هيخخأ هجو يف حالسلا رهشي نأ ملسملا ىلع

 شيجلا هنم مدقت «ةنطلسلا نع هعلخ بقع هافنم يف ناك امدنع هنأ -؟

 .رقفلا يف هدالوأ عقي اليك تارخدملا ضعب الإ كلمي نكي ملو - هتاكلتممهايإ اًبلاطم

 ىلا دادبتسالا ةمهق ىلع درلل ةيفاك تالالد لمحت تاملك ةعضب يف ارحاس لاق

 اقلطم يلاب ىلع رطخي ملو (دبتسملا) ظفل نيح تاذ ّىلع اوقلطأ] اًملظ هيلع تقلطأ

 اًيموكح اًرارق نوردصتسي مهو «ينطلس لاوط سانلا دحأ اهكلتمي ةشق بح ّسمأ نأ

 ركفلا اذه نومسي مث «قباس ناطلس دي ف «تامهيرد نم ىقبت ام اوذحأي يكل

 !!.(امي اوتأ ىلا ةلادعلاو ةاواسملاو ةيرحلا هذه ىهو يطورشملا

 ثيح الئاه قرفلا حضتي مهازاحبإو هتازاحبإ نيب ةنراقملا ةرئاد انعسو اذإف

 ىلإ اهضيفخت يف حمم ةريل نويلم ةئامثالث وحن مكحلا هيلوت نيح ةلودلا نويد تناك

 ءاجو .ةيلخاد تادرمث ةدعو نيبرح تاقفن نم مغرلاب ته ةعلا .نلإ :يأ-طقنف 0

 5 ةميزملا نم انعد «ةريل نويلم ةئامعبرأ ىلإ مقرلا اوعفرف نييلامكلا نم هؤافلح

 نم مهئافلح ةمدخل الإ مهللا فده ريغب اهولحد يلا ٠ ىلوألا ةيلاعلا نيرا ق

 .(ه/ص) هسفن ١١(

 .(57ص) ةيملاعلا دغلا ةوق مالسإلا ها لواب 230

 .(١١؟ص) ديمحلا دبع ناطلسلا تاركاذم (؟)
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 !!زيلحبإلا

 رودلا رهظي يكل ديمحلا دبع ناطلسلا ريدقت يف يفكي جئاتن نم هوققح ام نإ

 هللا دابع تاقفن تناك) :هتاركذم ُِق لاق هقمأ -ةمدح ُْق هادأ يذلا ريخلا

 ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا

 ضرعم يف رومألا هذه ركذأ ال انأو .اًدبأ يريكفت قرافت ال مهتيودأو ؛مهدوقوو

 طرفل- هنكلو (هولعف امب اًريثك نع اوعفاد يلحم اولح نيذلا نأل ءيسفن نع عافدلا

 يف ركذتي هنأل مهلامعأ يقاب لجسيل هتباتك يف يضمب ال -ثراوكلا ةحادفب هروعش

 تنك نإ ىح) :ادرطتسم يضميف مهيديأ ىلع ةلودلاو نيدلا باصأ ام ىسأ

 .' ”(يلودو يدب اهولحأ ىلا ةسكنلا حبش رهظي مل ول ءاذه ىلع اًريثك مهركشأ
 و« وهج و

 :اأشاب ثحدم ةقيقح

 .هنع اوعاذأو هوفصو امك (روتسدلا وبأ) اشاب تحدم نع ثيدحلا ىقبيو ٠-

 عجارملاو بتكلا بلغأ يف ةنودم 1 ل ملا فق ا طاعلا داهطضا ةصقو

 امدنعو «زيزعلا دبع ناطلسلا همع لتق يف هماهتال هتمكاحمب رمأ هنأ اهتصالخو

 .كانه هلتقب رمأ مث فئاطلا ىلإ هافنو هنع ىفع «همادعإب اهمكح ةمكحملا تردصأ

 مهلايخ جسن نم ةريثك اًطويخ ةصقلا هذه لوح ناطلسلا موصخ جسن دقو

 ؟هلتقب رمأيو روتسدلا نع عفادملا دهطضي ملأ .دادبتسالاب لحرلا ماتا يف ناعمالل

 دع مم نوفا دانلد نوسة انلل

 اهعبتيو ةعئاش ةياور وأ ةركفل ىدصتي امدنع ثحابلا ةمهم بعصأ امو

 - !!(  اهيفنو اهداعبتسا وأ اهتحص نم دكأتلل

 نيبو هنيب ةقالعلا ةحص اًئيبم هسفن نع عفاد دق ديمحلا دبع ناطلسلا ناك اذإو

 ؟مصخك همالك لبقن لهف ءاشاب تحدم

 ؛هتالع ىلع مصخلا مالك لبقن الأ يملعلا فحبلا ف" دايما «تايلوأ قم ذإ

 نع ديمحلا دبع ناطلسلا عافد لالح نم ةقيقحلا انل رهظت فيكف
 ؟هسفن

 ؛ةدرحب ةيلقع ماكحأ ىلع فقاوم ضعب انضرع اننأ الول حيحص اذه لك

 !!ئرب ناطلسلا نأ اًضيأ اندحجوف «دياحم قطنعو

 )١( ؛ص) ديمحلا دبع ناطلسلا تاركذم ١(.



 إل بس ا -  ةيئامثعلا ةقالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا

 : يلي اميف اهلمحن تاركذملا نم هانصلختسا ام ىلع انعم ئراقلا فقيلو

 ف اهيتاغو: ضوقتو ةلودلا سك ةلتاق ءاظخا اشار تهدي يسكمنإ ةألوأ
 اهيف ةيبلغألا تايالو يف ةيلقألا نم ةالو نيع لخادلا يفف .جراخلاو لحادلا

 نبط نامع يف يلا ةيركاةمردلا 0 اورد اول ةبلط لوبق ررقو «نوملسم

 .©0اهساسأ نم ةلودلا ضوقت لامعألا هذه لثمو

 ةوق لعجي ناك امنيب اهب اهل لبق ال برح يف ةلودلاب جزلا دارأ جراخلا ينو

 ايناملأو رجباو اسمنلاو ارتلخجنإو ايسور نم لك دض ةكرعملا يف هب جزيس يذلا شيجلا
 .7©2!! ايلاطيإو اسنرفو

 امب رهظي ىلا ةيرحلا ئدابم يفانت هتايكولس نأ ديمحلا دبع ناطلسلا فشتكاو

 ناكو «هحدمو هنيع يذلا ةيلاملا رظان ةلاقإ اًبلاط ناطلسلا ىدل لحدت ذإ «سانلا مامأ

 .همعزتي يذلا يساسألا نوناقلا عم قانتي هنأ كش الب لدي بلطلا

 (ةاتفلا ايكرت) ءاضعأ ةنواعمب ام اًراثئتسا ةطلسلل هعلطت كلذ ىلإ فضأ

 علخل هئطوت ءاسنلا سبالم وهو رصقلا نم دارم ناطلسلا بير يف هكارتشاو

 فتم الدب ذاق ةيييضتلاو ةيسللا دعناطلتبلا

 اهكرحتو نعفلا ةراثإ ىلع ةبئاد تناك ىلا ةينوساملاب هتلص توبث نم انعدو

 .ارتلحيإ
 ةلودلا تزتهال تافرصتلا هذه ىلع ءانب هبصنم يف اشاب تحدم رمتسا ول نذإ

 رطضا هلك اذه ءازإو .زيلحنإلا عم اًئواعتم ناك اشاب تحدم نأ اميسال اهساسأ نم

 :ةيلاتلا تاملكلا هتاركذم يف نّودو هئاصقإ ىلإ ديمحلا دبع ناطلسلا

 نواعتيو زيلجبإلا ديؤي -اشاب تحدم :يأ- مظعألا ردصلا نأ ىرأ تنك]

 دعأ لو ا ةصاحخن ىرخأ بابسأ نم عفادب وأ هتينوسام نم عفادب ءاوس «مهعم

 «ىمظعلا ةرادصلا نع هتلزعو يساسألا نوناقلا يف ٍتايحالص ىلإ تدنتساف ؛لمتحأ

 ١١( غص) تاركذملا 4(.

 نم ديمحلا دبع ناطلسلا ملع امنيب يدنج فلأ بئام.الوأ شيجلاا ددع ردق .(:3ص) هسفن (؟2)

 طقف يدنج فلأ نيثالث هتدايق تحت هيدل نأ راتخم دمحأ يزاغلا !!



 ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا لحمل ل اس ا:

 (7(دودحلا جراخ هتدعبأو

 اشاب نوع قيرط نع وأ ةرشابم امإ - زيلحنإلاب اشاب تحدم ةلص ةقيقح :اَيناث

 دع | هنأ ازيا إب ةريقتب قد يسلك كينح ن لملتبلا ينلع فييه يعااةناق ناك واح

 ىلع اشاب نوع اهقدغأ يلا ايادملا يف ةدك ملا اهراثآ ترهظ :كلااومأ زيلحبإلا نم

 .ابروأ نم هتدوع بقع نيبرقملا هئاقدصأ

 (ةيبنجأ ةلود نم ةوشرلا ماركو دئاق لوبقل ديمحلا دبع ناطلسلا لهذو

 ناطلسلا همع ءاصقإ يف اكر تشم دئاقلا اذه ناك ثيح ءرحآ اًرطاخ هنهذ يف تراثأو

 ذحأي) ةلودلا لاجر نم الجر نإف ءسمشلا حوضو حضاو كلذ ريسفتو «زيزعلا دبع
 علخ نأ اًضيأ اذه ئيعيو «تامدخ امل مت دق نوكي نأو دبال ىرحخأ ةلود نم الام

 ,هلدب شرعلا دارم ناطلسلا ةيلوتو زيزعلا دبع ناطلسلا ىمع (مىلاعت هللا نذإب) موحرملا

 .©"”(ىرخأ ةلود ةبغرل ةاضرم هنكلو ءاشاب نوع نيسح نم طقف اًدقحن نكي م
 ينبوع نيسحو اشاب يدشر نم لك عم قفتا اشاب تحدم نأ اًيخيرات تبث دقو

 ."”زيزعلا دبع ناطلسلا لزع ىلع اشاب
 تافرصت مامأ هنإ : يملا هيف ةناظلونلا نقب نددسقاوو قلل يس ادق واغلا

 ظ يزد ناقل زدنا ناو اك ود يجر نوح
 هسفن :ي اذيدش ارتلحنإ نم لاومأ ىلع اشاب نوع نيسح لوصح عقو ناك

 :هلوقب هتارك ذم ف كلذ لجسف قح هعمو

 شيجلا ةدايق ماقم ىلإ عفتري صخش ردق اًمخض اًره ٍتايح يف ءيش نزهي م]

 .( : ؛ ص) ديمحلا دبع ناطلسلا تاركذم )١١(

 بمب لإ ستعمل ينس اش و .("؟ص) ديمحلا دبع ناطلسلا تاركذم 1١9(

 :.(1 17 ض) قامفغ لا رع الدب

 دبع ناطلسلا ناك و.ردصملا سفنب .(75١ص١. ديمحلا دبع برح دمحم روتكدلا قيلعت (99

 ام فلخلا ئواسم نم تيأرو الإ "5 اريزو تلدبتسا ام) لاق «هناوعأ نم وكشي ديمحلا
 ..(75ص) مالسإلاو ةبورعلا :يدنجلا رونأ (ربصلا نم صانم الو 500

 ةوفصلاو ةضيرعلا ةدعاقلا تمادام ىرخأ عئالط يأ لعفت اذامو ؟هدحو لحرلا لعفي اذامف

 ؟ةنايخلاو فعضلا لماوع امي تدبتساو نهولا اهبياصأ دق ةصاخلا



 ار سس ص ةيئامفعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا

 نم رثكأ ءيش اذه .ةيبنحأ ةلود نم اًدوقن لبقيو ىمظعلا ةرادصلا ماقم ىلإ وأ

 .[يلامتحا

 يناثلا رود نكلو اشاب تحدمو اشاب يوع نيب ةلصلل ريثأتلا سفن لجسي مث
 ةلودلا نأ ئعي اذه اذان «قيرطلا نسفلاا راع هان كيسدمو ناك افاق ةرولطتت كا

 .(0(كرشلا يف تعقو

 دحأ هنع ثحبي ملو بعشلا رثي مل هلزع امدنع هنأ هسفن ف كلذ عقو دازو

 ايندلا تماقف ارتلحنإ يه لحدتو رثأت يذلا نكلو « !! هيلإ نيبرقملا برقأ نم ىح
 اشاب تحدم نواعت دقو-يعيبطلا نمف) اذه عقوتي ناطلسلا ناكو « !! تدعقو اهيف
 يلا تاحالصإلا نأ نوفرعي زيلحنإلا ناك .هديؤتو هنواعت نأ-اهديأو ارتلحنإ عم

 . 00| تقرعأ الفم امام «اكيرتس ةيئايكعلا ةلودلا قرخت تنأ افأض نم ا كوبضون

 ناطلسلا نإف اشاب تحدم اهبكترا ىلا ةميسجلا ءاطخألا هذه عم انشهديو

 يعي الو وفعلا ئعي هدنع ناطلسلا نأل هنع حفصلل دادعتسا ىلع ناك ديمحلا دبع

 .")مالسإلا حور مهف اذكه .ريخ فلأ نم ىمسأ ناسنإلا نألو ءازجلا عيقوت

 دبع ناطلسلا همع لتق يف اشاب تحدم لهاجت كارتشا لهاجت عمطتسي مل هنكلو

 .ةمكاحلا ةرسألاو ةلودلا دض مارجإلا تالالد نم هلمحي امل زيزعلا

 هنع وفعلل دادعتسا ىلع اًضيأ ديمحلا دبع ناطلسلا ناك «نيدأ مكوح امدنعو

 أحل دق ناك هنأل يونعملا لتقلا كلذب ئعنو .هسفنب هسفن لتق اشاب تحدم نكلو

 .اب ىمتحاو ةيسنرفلا ةيلصنقلا ىلإ أحل ةلطع ف لصنقلا دجو املف ةيزيلحنإلا ةيلصنقلل

 دبع ناطلسلا سفن ف هعقو لبق انسوفن يف فرصتلا اذه عقو روصتنلو
 لجسي بتكف تالالد نم ثداحلا اذهل ال لوهذ ةلاح يف لحرلا ناك دقل «ديمحلا

 9 كوكا اذن والا :ةدهت ةةلئاكت انتلود خيرات يف اذهل ليثم دحوي ال :هلوقب كلذ

 ١١( ديمحلا دبع ناطلسلا تاركذم )ص1١(.

 1١١( ؛ص) هسفن 4(.

 ائطخم نكي ملف ةريثك تازيمب عتمتي ناك اشاب تحدم نأب ديمحلا دبع ناطلسلا فرتعيو (5)

 .تاركذملا نم .(4 هص) !! طخلا لوط ىلع



 ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا لللسللللعلدلجملللل لا لال 01

 تملع امدنع ةناهملاب تسسحأو يسفن تمتغا .ودعلا مامأو قيدصلا مامأ ىنامثعلا

 ىعدملا ةعرملا نم اعطو لقثأ هيلع مدقأ يذلا فرضتلا اذه نأل كلذ .ةثداحلا هذه

 .2 ”[هنع حفصلا نكمب ال فرصت هنإ .اهيف هيلع

 ىلإ مادعإلا مكح ففحخ ةلودلل هتامدخ ةريحألا ةرملل ركذت امدنع هنكلو

56 
 !؟هلتقب رمألا ةياور قدصن له كلذ دعبو
 يذلا مادعإلا مكح ءاضمإ هعسوب ناك هنأل كلذ قيدصت ميلسلا ركفلا ىبأي

 !؟ةمكحملا مكحب ناك نأ دعب لتقلا هيلإ بسنيف هلتقب رمأي هب فيكف «ةمكحملا هتردصأ

 دبع ناطلسلل يسفنلا ليلحتلا يف انقمعت اذإ اميس ال «لقعلا اهقدصي ال ةياور

 لايتغالل ضرعت يذلاو «مدقت امك نييلامكلا ةمواقم نم هدونج عنم يذلا ديمحلا

 (ع يش ىلع يولي ال هدرفمم هتبرع دايج قاسف «ةعمجللا ةالص ةيدأتل هياهذ ءانثأ ةرم

 .' 'ىحرجلاو ىتوملا نكلو -رطخلل تضرعت ىلا هتايح يف ال- ةلكشملا تناكو
 هافنم يف ةصاصر طابضلا دحأ هيلع قلطأ ثيح هلايتغا ةلواحم ترركتو

 اذكه- توملا نإف (هلايتغا) ةلواحم نم (زأمشا) هنكلو توملا نم فخي م هتأطحخأف

 .يتايح يروفن ردصم ناك لتقلا نكلو «ةخوخيشلا نس غلب ناسنإلا لاصو -بتك

 0 7 ينايبختكلا اذه يف اوفشتكا ام ابلاغ يلع طغضلا اوسرام نيذلاو

 اذه عمو «اّمامت اشاب تحدمل هلتق داعبتسا ىلإ انب لصي ليلحتلا اذه نأ دقتعنو,

 أرقنلو .ًالاب اهيلإ قلي لو هيلإ ةهحوملا ةمهتلاب ملع دق ناك ديمحلا دبع ناطلسلا ناف

 .ناعإلاو ىوقتلاب ءيلملا هقيلعت

 مامأ لثمن امدنع اًدغف ءاوقليلف .هتوم ةيلوؤسم ةعبت يلع اوقلي نأ نوديري) :لاق

 1( ضو تارك لا 1

 11 صو تاركذملا 89

 .(7١٠١"ص)و تارك ذملا (5)



 #9 بيا 9 ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا

 ضار ينأو «هتلود ناهأ مظعأ ردص نع توفع ىنأل ئبساحي دق ىبر نإف «ةلأسملا

 سلا نعت قدا عارف

 ©8189 ىلاعت هللا دمع م 2168©

 ىعوضوملا ضرعلا دعب دوهيلاب ةقيثولا تحدم ةلص نايب انأجرأ دقو اذه .(47ص) هسفن )١(

 دلاو نأب ئراقلا فرعن نأ ليلحتلاو حرشلا يف ةفاضإلا نع انينغي ارو «ةنيشملا هفقاومل

 ذاتسألا مالسإلا ءوض يف نييرصعلا تاباتك يف رظنلا ةداعإ) ! اًيدوهي اًماخاح ناك تحدم

 ١59/826(. ط ماصتعالا راد ؛ 8ص يدنجلا رونأ



 ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا بللسسللملعمملللا_ ل لهلهللطا بب)

 باتك نم ققحملا صنلا

 ةمألاو ةفالخلاو نيدلا نم ةمعنلا يركنم ىلع ريكدلا

 ميحرلا ن نمحرلا هللا مسب

 ْمُكَلاَمْعَأ 24 حلصُي اًديدَم الثوق اولوقَو هللا اوقّنا اوُتَمآ نيا اَهّيَأ ايف

 , [1-١75:بارزحألا] (ًميظَع اًرؤف َراَف نقف ُهَلوُسَرَو لا عطب نمو مُنذ ْمُكَ فَ

 اَهَتلمْحَي نأ َنّيِبأَ لاَبجلاَو ِضْرَألاَ تاوَّمّسلا ىلَع ةئاّمألا اَنْْضَرَع نِإؤ

 .|7 :بارحألا] ال وُهَج مولَظ ناك هن ناَسنإلا َهلَمَحَر اهنم َنقفْشَأَو

 لضْيَو ةرخآلا يف اَثدلا ةاّيحْلا يف تباثلا لْوَقلا اوُنَمآ َنيِذْلا هللا ضي
 اا ْ .[0/:ميهارب] (ءاَشي ام هللا ُلعفَيَو َنيملاظلا هللا

 مع ريب هللا ليس نع لضُل ثيدَحلا وهل يرتب : نم ساّنلا َسَر)
 .[؟:نامقل] 4 ٌنيهَم ْباَذَع ْمُهَل كدلوأ اًوُرُه اَهَدحَتير

 مُهْضْعَب يحوُب نجلاَو سنإلا َنيطاّيش اودع يبت لكل اَنَْعَج َكِلَدَكَر)

 نوُرَتْفَي مو مهد ُهوُلَعَف ام كبر ءاَش ْوَلَو اًروُرُغ لؤقلا فرخ ضعب ىلإ

 مه ام اوُفرَحقَيلَو ةوصربلا ةرخآلاب نوُنمْؤُي ال نيا ةدئفأ هْيَلِإ ىقْصَملَ
 الصَفُم 2 مُكيَلِإ لوحنأ يذلا وهو ًمكَح يغَتْب هللا َيََفَأ َنوُفِرَكقُم

 نكوكك الق ّقَحْلاِب كبَر نم لزسُم دم ُهَنَأ نوُملْعَي باتكلا ٌمُهانَْكآ َنيِذَلاَو
 يشمل وهو هتاّملَكل لَدَبُم ال الْدَعَ اقذص كبَر ةملك تّمكَو نيِرَتْمُمْلا

 َنظلا الإ َنوُعبَتي نإ هللا لبس نع كوُلِضُي ٍضْرَألا يف نَم َرَْكَأ عطن نإَ ُميلَعْلا

 11١-١١5[. :ماعنألا] « نوُصُرْخَي الإ ْمُه نِإَو

 ١[. 07 : :ممنأل](َنيِدَعْهملاب ِمَلْغَ هَ هلي نع لي نم معو كبر نإ)

 نَم يدْهَيَو ِءاَشَي نَم لضُي هللا نق انَسَح ُهآَرَف هلَمَع ءوُس ُهَ نير نَمْفَأ)

 رم (وتُ نب هلع ذل ْذإ تاس ملح فل اقل ها
 . [؟71:ءارعشلا] (نوُبلقتي ب بَلقيُم يأ اوُمَلَظ نيذلا ُملْعَيَسَو



 / 1 ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا

 نيبو اهنيب قيرفتلاو ةفالخلا ةيداح يقلت قف سانلل قبس ام مولعملا نمف :دعبو

 نم برقي اميف اب فالخلا بحص ماد دقو .دييأتلاو ذيفنتلا تاوصأ نم ةطلسلا

 اي :ةيانحلا كلت يعقومو ةثداحلا كلت يثدحم ىلع اًضيرعت لاقي نأ قح يح ةنس ىدم

 ريبشت نم كلوتملا قالا اذهو:افالخ اهي ' اولذبأو اهرزاد" اوعظف 'ةفالخلا كلغ اشنأ
 نود اهماقم اًمئاق هنع ةرابع ةفالخلا هيلإ تبلقنا ام دعي نأ بساني هتيمهأل ةفالخلا

 .فالخلا كلذ ردقب ولو امل ةيمهأ ال لا ةرضاحلا ةفالخلا

 هذه لوح ترج ىلا ةشقانملاو ةرظانملا بورح نأ يف نابسحلا لصح امنيبو

 عوضوملا ابراقتم ناباتك ةريحألا ةنوآلا يف رشتنا ذإ اهرازوأ تعضو دق ةلأسملا

 ةرقنأ ف ردص ام اهيناثو «رائملا بحاص ةمالعلا عرابلا ذاتسألل امهدحأ :ناونعلاو

 ركفلا ناك ولف .اًموتكمو هيئراق دنع 2'الوهجم همسا ىقبي نأ مرتلا يذلا هبتاكل

 روصتت نأ اننتكمأل : دايشتسالا و .دياعلا :قوذ :ةاققالا» :بانكلا هل قيس اميق“:دكاشلا

 نمم رذحلا لحم يف وهو هسفن ىلع رذحي ناك يذلا فلؤملا رتست يف الوقعم اجو
 تثدحأ ىلا ةفالخلا ةثداح ديبأتل 00 باتكلا ناك اذإ امأو داقتنالا هب قلعتي

 يلا ىوعدلل الو «هباتكل ةنسح ةداهش نمضتي ال همسا ءافخإ فلؤملا مزتلاف «ءكلانه

 نأ ءارقلا نم زرتحي فلؤملا ناكف بابلألا ولوأ هلقعي يعيبط رمأ اذهو .هيف اهرصن

 ةشاشعت هلو ,نينهادملا لاذنأ نم نكي مل هلعلو .مايألا رباغ يف مهدنع همساب حضتفي

 الَو نساتلا | نم نوُفْخَتسُيِه ل ا ا ل ا ل
 مب هللا َناَكَو لْوَقْلا نم ىَضْرُي ال اَم َنوُنيُي ذإ ْمُهَعَم َوُهَو هللا نم َنوُفْحَتْسَي

 (مكحلا لوصأو مالسإلا) باتك ةثداح تديأ يلا بتكلا رهشأ نأ فورعملا نم ؟وه نم )١(

 «فلؤملا هينعي نأ دعبتسملا نمف اذلو «كاذتقو ةجض ثدحأ دقو «قزارلا دبع ىلع خيشلل

 و اا او لقعلا فقوم) :هباتكب اليصفت هيلع در هنأو اميسال

 امك مهتافرصت نع عافدلل رعآ صخشب -لامك ىفطصم عابتأ- نويلامكلا عفد امبرو

 يف هرشن يذلا هباتكل يربص ىفطصم خيشلا دقن يتأيس ءكب نيس نغلا دبع عم اولعف
 ماعلا يأرلا ضبن سج يف ةبغرلا ىلع لدي فلؤملا مسا ءافخإ نإف لاح ةيأ ىلعو .رصم
 تاهاحبا امب ساقي ةفورعم ةليسو يهو «ءطخسلاو بضغلل باتكلا بحاص ضرعت نود
 .تاسايسلا اهئوض ىلع ئبتو ماعلا يأرلا



 ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا بلس هس لللمملا مله ى+

 َمُهْنَع هللا لِداَجُي نَمَف اللا ةايحْلا يف ْمُهْنع ْمُكلداَج ءالؤَه ْمثَأ اه اطيحُم َنوُلَمعَي
 3١ ١١9[. م:ءاسنلا] | «ًاليكو ْمُهْيَلَع ْنوُكَي نّم مأ ةَماّيقلا موي

 ديرأ الول ةقحلا تاملكلا نمو ةيملعلا ةعاضبلا نم باتكلا هنمضت ام عم ءاذه

 .لطابلا ام

 هفلؤم نم عقوتي امك ةداحالاو ةدافإلا ةياغ ىفف مة بحاص باتك امأو

 ةرضاخلا ةيكرتلا ةموكحلا ىلإ هجو دقو «ناديملا اذه لاثمأ يف ريطخ سراف وه يذلا

 ةناعتسالا ْق مهمدقو (حالصإلاو حالصلا ىلإ مهاعدو ءاياصوو تاداقتنا

 بصنم ءايحإ 2 هداهتجاو ماقملا قيقحت 2 رود هلف .مالسإلا يقرل مادختسالاو

 صاخشألا لوح رودت ىلا هبهاذمو هئارآ نع رظنلا عطق عم «ةحيحصلا ةفالخلا

 لوقأ نأ قيلي امو («ءيش لك ىلع مدقملا مهملا نكل ضعبب مهضعب ةنزاومو ءامسالاو

 يف غلاب نإو ؛هتحارص قح ءادلا لصأ حرصي مل هنأ «هيلإ راظنألا تفلأو هباتك يف

 نيذلا نم ةفاللا بصتنم ءايحإ 2 هدادمتسا كلذ ىلع ليلدلاو ,عاودلا في رعت

 تدرأف بارا يف ىعسلاب ال مهبيرختب فرتعم هسفنو ./”7اهبارخخ يف اوعسو اهوبرحخ

 هتقفلو «ثلاثب نيباتكلا تززع اذه لجألو «بابلا كاذ نع باجحلا مامت فشكأ نأ

 مث ةنسب اذه لبق مارهألاو مطقملا اهترشن ّىلا يلاقم ىلع نيضراعملا تاضارتعاب

 اوهقفي نأ ةءارقلل ةعنام تناك نإ ةيبرعلا ةغللا يف ناسل ةدقعو ءاهتبوحأب اهتبقعت

 "0دلب يف قحلا ةرهاظم ةرورض يل تنع ثيح «مهيلإ نيم ةرذعمف تئش امك يلوق

 ناكو «ضعب ىلع انضعب ئكتيو ءاضعب انضعب فرعي «نابيرغ نابيرغ هيف قحلاو انأ

 .ناسللا ميلع قفانم لكب نزتن الو نايبلا ناصقنب باعن نأ انل اًريخ

 لبق كروتاتأ لامك ىفطصم ديأ دق ناكو «(رانملا) ريسفت بحاص اضر ديشر خيشلا وهو )١(
 .ةدشب همجاه اهاغلأ املف «ةيادبلا يف هب نظلا نسحأو ةفالخلا هئاغلإ

 .(ىمظعلا ةمامإلا وأ ةفالخلا) هيلإ راشملا باتكلا ناونعو

 نع ةفالخلا اولصف نيذلا نييلامكلا نم هناوعأو كروتاتأ لامك ىفطصم كلذب دصقي (؟
 .(ةينيد ال) ةلود ايكرت نأ اونلعأو ايئامك ةفالخلا اوغلأ مث ءالوأ ةطلسلا

 هب نونظي «هيف نيعودخم لامك ىفطصم ةكرحب مهدهع لوأ يف نويرصملا باتكلا ناك (؟)
 ترهظ امدنع هدِض اوبلقنا نكلو ( لي دجج نم نيملسملاو مالسإإلا دحب دليعيس هنأو اريح

 .نيصلخملا نيملسملل ةفينع ةمدص تناكو ةقيقحلا



 ازا كح سي يي يي يس حبيب ةكاسلا ةفاوشا كافل ءاووا نقلل ناوحألا

 رمأ نوك فسألاب ركذأ نأ بحاولا نم ىرأ دوصقملا ف عورشلا لبق ينإ مث

 مكح يف مهنم ةئاملا يف نيعستو ةسمخ نم رثكأف ,مهريغ ديب ديعب نمز ذنم نيملسملا
 ةبلغ تحت مهيديأب مهتمزأ دعت نم وهو «ةئاملا يف ةسمخ نم لقألا يقابلاو «بناحألا

 لوألا نم عظفأ مهلاح قاثلا مسقلاو .نيملسملا ءامسأب ىمست نمت 2'”نيينيداللا

 هفيرحتو هبيرخت يف ةديكم قدأو هئادعأ رئاس نم مالسإلا نيدل ةوادع دشأ نيينيداللا

 نمل قم سرخ رضا نإ" + ارك و يقل مرادك قا ار هيقير» ةيرقلا ١ لاق "املك
 نوطلاخي مهو ال فيك ."نيملسملا ريغ نم نيصلخملا نيملسملاو مالسالل رضأو ىدعأ

 نيعرقم لوضانألا يف ةرطيس مويلا مهو ؛مهئامدو مهموحل نيب مهنوحزايو نيصلحملا
 نم نيدلا نصح حتفل مهتليحو موق لكب نوعسي ءراصعألا لوط ىلع مالسإلا
 ءاذدم بهآو اًددع ىوقأ مهنكل ؛«نيصلخملا ىلإ ةبسنلاب اًددع لقأ اوناك نإو ,هلخاد

 نم نيدلا ديرحت ىلإ كلذب اوعرذتو ءاهتطلس نع '”ةفالخلا ديرجتب اورفظ دقو
 يلا ةسايسلاو ايندلا نوئش ب لخدتلا نم هعنمو هذوفنو همكح ءاغلإو هتطلس
 سسأ مده نوديري نيذلا نأ ةينيدلا ةريغلا دابكأ تتفي يذلاو .اهيلع اهاحر ؟'*رودت

 مهتطخ جيورت يف اطقلا نم ىدهأ بولقو راهنلا يف موجنلا ىرت راصبأ مهل نيدلا
 يف دناست مهنيبو (رطاخملا تارمغ يف لحدأو ع رسأ لجرأو قد فكأو ,عجشأو

 .دناست يأ مهلطابب ماصتعالا

 ىح هتحارو هتدابعو هتلزع تيب ف نيجس مهحلصأ نيملسملا نم '””نونيدتملاو

 بالقنالا ةكرح اوداق نيذلا نييلامكلاو (يقرتلاو داحتالا) ةيعمج ءاضعأ نيينيداللاب دصقي )١(

 (ةينيدال) ةلود ىلإ اهولوح ايكرت يف ةطلسلا نم اونكمت امدنعو «ديمحلا دبع ناطلسلا دض

 كالا يح نوهت ن انقل عما
 اذه يف اليصفت اهركذ يأيس ىلا كروتاتأ لامك ىفطصم اهذختا يلا تاءارحجإلا ىلإ ريشي )١(

 .باتكلا

 ةسايسلاو نيدلا نيب لصفلا يف يارب كيس .نيلاسكلال هتموصحخ ةدش مهفلا اذه انل رسفي 05

 يرش مكين هنيقييس ل1 هيما نم مالمألا] اهننق

 رشن ىلع مهميمصتو نيينيداللا مئازع نيب ةرقفلا هذه ف يربص ىفطصم خيشلا نراقي (5)
 ةجحب ةمالسلل نيرثؤملا ةيبلسلاب نيعرذتملا نينيدتملا نيب «لئاسولاو ليحلا لكب مهليطابأ

 ةرصن نود مهدوعق مهيلع بيعي هنإ ؛ءالؤه يف حضاو خيشلا يأرو .نتفلا ثيداحأب لمعلا



 ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا للسلم ليي ل - سس ل ى؟

 هملس يف لفاغلا نأكف ,مهتناعإو مهتثاغإ نع رصاق وهو هلبق هتوخإ تدابأ دي هجرخت

 تاهيهو مئاقلا نم ار دعاقلا اهيف دع يلا نتفلا ثيداحأب لثمتي هملع يف لهاجلاو

 ام نإف «هيناوتو هبجاو يف هنواهت ىلع ىلاعت هللا يدي نيب هتيلوئسم نم هيجني ال كلذف

 لطابلاب قحلا اهيف سبتلي يلا تايبلاو ةنوآلا ىلع روصقم ثيداحألا كلت يف ركذ
 نم ملسأ عيمجلا نم لازتعالا ريصي كلذ دنعف ءرخآلا ىوذ نم امهدحأ ووذ زيع الو

 ةينيداللاو ةنايدلا تمصتا «نيبلا لطابلاو حيرصلا قحلا ضراعت اذإ امأ .حلأو أظخلا

 نع اًحفص برضي يذلاف اهنيب مداصتلاو براحتلا ىرحجو ةيراعلا ةيساكلا وأ ةنايرعلا

 صاوحخ لاح اذه .مهترذعم نيملاظلا عفني ال موي اًعطق رذعي الف هللا نيدل ةرضنلا

 عياش نمع ًالضفو ءمهبجاول نيهبتنملا نيدهاجملا نم مهنم ردن نم الإ نيعمجأ نينمؤملا
 ماوع لاح امأو .امهداشيو هلهأو نيدلا مهعم براحي «مهبناجب فقوو نيينيداللا

 ىلع ءادعألاو قحلا ىلع لطابلا ممب حجري لالض وأ «داقرلا مهمزلي دايحف نينمؤملا
 امدنع تعلطا دقو .نيلفاس لفسأ يف ةمهو نيلحابلا ةرذعمك ةرذعم وأ «ءايلوألا

 نيعتسأو مهيلإ اهتاغب نم كايحو ئيدب رفأل ايكرت جراح يف يمالسإلا ملاعلاب تذل

 نإ ديد نوب ابنا 'قيدلا ديك ةنيبب هرب كوم انني يزدج يللا, قا ىف قال

 ريغ يف نوميقملا نوملسملا اهذختي امءرو «اندالب يف هيلهأو ىمالسإلا نيدلا لاصئتسا

 لارعلا قلع ةييقاسالا لودلا لايمسيساب اووانارتموب 11 كليفأ قوت ةودق قانا

 سفنب نيينيداللا ةمياجم ىلع مهايإ نع ,ةيوبنلا ثيداحألا مهف يف مهأطحخ انيبم قحلا ٠

 ةرهاظ نم هلأ ئدبيف ةيلاتلا تاحفصلا يف ىفطصم خيشلا يضحي مث .اهوعبتا ىلا ةقيرطلا

 دّتف «ةماعلل اعود اية رتل تنام كلا دن اه ريغ هلا ودل ءاملخ فدع ىلا ةيبلسلا

 هسابلإ نم سأب الو «كروتاتأ لامك ىفطصمل ةيروطسأ ةروص مسر يف تاياعدلا تطشن
 ىلع ةيسايسلا يمالسإلا ملاعلا فورظ تدعاسو «ةمألل ذقنملا (يمالسإلا لطبلا) بوُث

 دعب ديدحلا رصنلا ىلإ نيملسملاب ربعي ذدقنم روهظل امي حرفلاو ةيدرولا ةروصلا هذه لوبق
 امك ةماعلل يركف نايرج ثدح اذكهو .ةيركسعلا برغلا ىوق مامأ راسكنالاو ةلذلا

 ! !ةرملا ةيقحبا معرصل يارنع اومدختسا ولو ؛ةفطاعلل اوداقنا ذإ ,خيشلا لوقي

 نيناوقلا هيف دروأ اهانخ ذاع فلولا .درفأ دقو هاشخي ناك ام :نسألا عم ثدح )١(

 نأ دعب نيملسملا باقر يف مكحتو ةطلسلاب درفنا امدنع كروتاتأ اهذختا ىلا تارارقلاو



 يل بس م_يجد_-ل--_-لب ةينامثعلا ةفاللا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا

 نيدلا ءاملع تيأرف ,ورمعب ريجتسملاك ينلعحبو ءرصنلا ءانتجا !ئسئوت تداك ةبيجع

 زك را رقاب ناطلم عرق انويهتألا ىلا نعم ؛ اورهجي نأ ا را

 دقو «ةماعلا ف لصح يذلا يركفلا نايرحلا مامأ مهنم اناا لب «ةقناشو ةلتاق

 نيذلا مالسإلا نيد ءادعأ ؛"'7نييلامكلا ءاضغب نم هب نيدأ ام ءافحخإب ريثك ئيحصن

 نع ينايص كاذ مهحصنب اودارأ (؛مهتحاس نع هداعبإ ف نودهتجيتو هماكحأ نوبراخي

 بارتغالا اذه عقو اذاملف قحلا نع ببسلا كلذ لثم ئتكسأ ول نأ اورد امو «ىذألا

 تضم يلا دئادشلا رادهإ انل زوجي فيكو انتشيعمو انتايح يف بارطضالاو انناطوأ نم
 بابسأل رمعلاو رمألا رخآ يف انحالس عضو نم هاضرن ام ليبسلا هذه يف انيلع
 يف لاهجلا ةاشامث ءالقعلاو ءاملعلا فئاظو لهو .2 ؟رثكأو اهنم مظعأ وه ام انتمحتقا
 ناك نإ فسألل ايو ؛مهسفنأب هل نودتهي ال ام ىلإ مهداشرإ وأ ؛مهدئاقعو مهبهاذم

 ةايح لاف نذإ «نيدلا نع ىذألا عفدل يعسلاب رهاجأ ام دنع نيملسملا نم ىذألا ىيتأي

 هؤادعأ يمالسإلا نيدلا نم غلبي الو ؛هميقس عبتي بيبطلا نإ ثيح ءايع ءادلاو ةميمذ

 .ءانبجلا وأ ءاقمحلا هؤاقدصأو ةديدجلا ةيرسلا هؤادعأ هنم غلبي ام ةرهاظلا ةعيدقلا

 مئانل ترهس ينكلو ناهه رهاسل ترهس اوناب ذم تنك ولو

 كنإ :هل لوقت نأ ملاظلا باهت يتمأ تيأر اذإ» :ْكِي هللا لوسر لاق دقو
 .«مهنم عدوت ملظ كنإ هل لوقت نأ ملاظلا» :ِهلَ لاقو ."'(مهنم عدوت دقف ملاظ

 !هبرآم قيقحتل مهمدختساو ةيادبلا ف مهعدح

 عباتملل العف تبث دقو «هتوعدب نوعادلاو كروتاتأ لامك ىفطصم عابتأ مه نويلامكلا )١(

 .ليلد الب ماما درج هنأ ٌئراقلا نبسحي الف «نيملسملاو مالسإإلا ءادعأ مِهَّنَأ كاذنيح ثادحألل

 اهدنب (كاذنيح ايكرت يف راد ام ةقيقح مهف ثيح (يسرونلا ديعس خيشلا هعم مهرهشأو)

 ءاذه اموي ىلإ نيريثكلا لوقع يف ايحت ةعدخلا لازت ال لب «كروتاتأ تاياعدب نوريثكلا عدج

 ةحص ىلع ةلدألاو نيهاربلا دقت دعب ميهافملا حيحصت يف باتكلا اذه جارحإب مهسن انلعلو

 .يمالسإلا ملاعلا اب رذح ىلا هتاعقوت ةحصو فلوملا ءارأ

 و يقهيبلاو مكاحلاو طسوألاو ريبكلا يف ٍناربطلاو هدنسم يف دمحأ مامإلا هاور ثيدحلا (5
 || :انح



 ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا سس ل ع ل:

 بذاكلا هيف قدصيو قداصلا هيف بذكي نامز سانلا ىلع نيتأيل» : دع لاقو

 عكل نبا عكل سانلا دعسأ ايندلا يف نوكيو نوؤخلا نمتؤيو نيمآلا هيف نوخيو
 لوقنف «دوصقملا يف عورشلا ناوأ اذهو .لاق امك وأ .2' "هلوسرو هللاب نمؤي ال

 عرشلل هتفلاخم ةطلسلاو ةفالخلا يف نويلامكلا هلعف ام ©7نإ :قيفوتلا هللابو
 رطخي ناك امو ةفيانسلا ةرطفلا دنع ةرظانملاو ثحيبلا نع ئغ ىهيدب رمأ ىمالسإإلا

 لئاسملا نم ةدحاوك اهحاضيإو ةيضقلا هذه تابثإ ىلإ نوملسملا جاتحي نأ يلابب

 نوملسملا داكي ةقيقد ةطقن ةثداحلا هذه يف حاضيإلاو هيبنتلا ىلإ جاتحما امنإو «ةيرظنلا

 رظنلاب ىقلتت نأ زوجي ال عرشلل اهتفلاخم نأ يهو ,مهسفنأب اهل نطفتلا ىلإ نودتهي ال

 نايف تاج داع نيلا» نوفل مرفت عم 3 رفاضلا ل اعقل اين ووقت” 1 مق اعلا

 .حيحص :(ريذنلا ريشبلا ثيداحأ يف ريغصلا عماجلا) ف يطويسلا لاق .(ناميإلا بعش)

 هيف نوخيو بذاكلا هيف قدصيو قداصلا هيف بذكي نامز سانلا ىلع نيتآيل» :ثيدحلا )١(

 دعسأ نوكيو فلحتسي مل إو فلحيو دهشتسي حلو ءرم ا دهشسيو نوؤخلا نمتؤيو وهلا

 .(3 هلوسرو هللاب نمؤي ال عكل نبا عكل ايندلاب سانلا

 .نسح :(ريغصلا عماجلا) ف يطويسلا لاقو ةملس مأ نع ريبكلا يف ينربطلا هاورو

 ةاعارم عم ةطلسلاو ةفالخلا نيب اوقرف دق باتكلا ريرحت يف انعرش امدنع نويلامكلا ناك )١(

 ةناهتسالا اوممعي ملو .دعب ةيروهمجلاا اًونلعغأ امو ةفالخلا| ماقع. يرهاظلاو يظفللا مارتحالا

 ْف ام ذئتقو نوملسملا مهفي ملف وبصن يذلا هديدجو هوعلجخ يذلا هعدق نيب ام ةفيلخلاب

 لج تصصح اذهلو ءاهردق قح اهوردقي ملو ةعيدخلاو ةئيطخلا طرف نم نييلامكلا

 كلذ هنمضت ام حيضوتو ..ةطلسلاو ةفالخلا نيب قيرفتلا ةلأسم قيقدتب باتكلا ف يمامتها

 نصا ور يدا ىلع عورحلا ره ورمل
 ا ,مهليحل اها 10 ناك أ ودبيو (ةيادبلا لش مهاياونب افراع اع ناك اذكهو 2غ

 ةينو ةثيبحن اياون فرصت لك ءارو ىأر لب مهليح نم ةدحاو ةليح : عدخني ملف ؛مهرارسأل

 اهوحور 6 ةبذاكلا 000 , وايوك ابيرغ تل مالسإلا 0



 مل سنن لل ل ل ا  ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا

 :ةينيد ال ةموكح

 هعدتبا ام نأ :مارهألاو مطقملا يف لبق نم اهتبتك ىلا ةلاقملا ف تركذ اذهلف
 : ع 0000 دع 50 5 :

 دادترا ىلإ عحجري رمأ امهنيب ةقرفلا عاقيإو ةطلسلا نم ةفالخلا ديرحت نم نويلامكلا

 نأ لبق نم ئيم لوقلا كلذ ناكو «ئيدلا اهسابل نع اهعازتناو ةيكرتلا ةموكحلا

 سأرت ىلا ةموكحلا نأكف.“'”ةموكحلا ةينيد الب حرصو (نازول) يف ابودنم هيف نيقدص

 ينأل كنيبو ئيب قارف اذه :ةينيدلا ةسائرلل ةنمضتملا ةفالخخلل تلاق مهايند ف سانلا

 .ةدحاو ةدرب كايإو اهيف ئتعمج ىلا راصعألا يف اًريخ كنم تيأر ام

 طارفإ نع الو بضغلا ةدح نع اذه نييلامكلا عينص هب ترسف ام تلق امو '

 هودصق ام دعب اوحرصي امل اوناكو ذئموي هب هترسف ام ةلباقم يف دئارحخلا تاحفص

 امو «ةيكرتلا ةرادإلا حالصإل قيرفتلا اذه عرتحا ام لامك ىفطصم نآل مهلاعف نم

 يمالسإلا ملاعلا رظن يف كلذ عقو لب «هيلع فقوتم اهحالص نأ طق دحأ لابب رطخ

 هبيوصت مهنم مشحب نم هدعب مشحب نإو بجعلاب الوأ هوقلت مهنأ يف ةهبش الو «ةتلف

 نأ اضيأ بجعلا بجوي امو .هيف همصيو هيمعي اًببحتو لامك ىفطصمل اًبصعت هليوأتو

 .الوأ هركذ يذلا يوبنلا ثيدحلاب المع ديرشتلاو يفنلل هسفن

 نع ةطلسلا عزن يه ايكرت يف ةيمالسإلا ةفالخلا ءاغلإل ةدهمملا ىلوألا ةوطخلا تناك )١(

 ال لب -مكحي الو ىهني الو رمأي الو ةطلس كلمي ال زمر درحب ىلإ ةفيلخلا ليوحت مث ةفالخلا
 .قأيس امك «ةوق الو هل لوح

 .(ص.م) .حاضيإ نم ديزم هل ءيجيسو كب رون اضر مهيودنم كلذب حرص (؟)
 هرارق ةضراعمل هاحتالا كروتاتأ لامك ىفطصم ىأر امدنع «ةينطولا ةيعمجللا عامتجا ءانثا ق0

 علخيو ةنطلسلا ىغلتف ةفالخلاو ةطلسلا نيب لصفي نأ حرتقا (نيدلا ديحو) ةفيلخلا علخب
 سمي نأ هنأش نم نأل ةفالخلا ةمجاهم ىلع رمألا ةيادب يف ٌؤرجي مل هنأل كلذ «نيدلا ديحو

 .نامثع لآ نيطالس رخآ وه نيدلا ديحو ناكو .هعمجأب بعشلل ئيدلا روعشلا

 ١37(. ص ربغألا بئذلا لامك ىفطصم جنورتسمرأ)



 ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا لس لطلصس مل ل ل سمسم 5

 قىح ةنس تضقنا ام مث مارتحالاو حايترالا لامكب عادلا ورع زورا "ووو رمأ

 ثدح ببس الب ليدبتلا اذه ناكو «ةناهتسالاو راقتحالا امي اولدبو هتمرح اوكهتتا

 مهنيعأ هاحب ىرج نيملسملا ةماعل مولعم انددعو انركذ ام لكو «ديجملا دبع نم

 مرابس اهلك ر ادي اهدنبم شنانو نا ةريرلا رولا هلع اخي ايران ابويا

 سيلو .لوأتم ذبحمو لهجم ركنم ىلإ اهئاقلب اومسقنا نإو «عرشلاو لقعلا ىضتقم
 نامثع لآ نم ةطلسلا لشن :امهتدحأ «ءنيضرغ ىوس هولعف اميف نييلامكلا ىمرم

 لإن اليو هسا نقع م طال زي ةنؤالا وي ورشا اوي يام "لكيم قل[ ايلظاو

 ءاغلإ يناثلا ضرغلاو .مارملاو ىزغملا يف ماميإلاو رتستلا نع ةرابع ناك «نيطولا سلما
 ةموكح نوكت نأ نم مهتموكح جارخاإل ىمرو «جيردتلا ىلع اهاطبإو ةفالخلا
 ةحلصمو ةمكح نم ةلقاع ةئيه وأ لقاع درف نم ردص لعف لكل دبال ذإ .ةيمالسإ

 د نأ م ل واتم نييلامكلا رصان عيطتسي نلو «ةيويند وأ ةينيد «هيلع بترتت

 شكلا وم ادق تكامل وللا و ةفخانلا قيوم قرر ةنلا ال عينصلا اذهل

 نيبو . ع و ةرك ا نوكي وأ مهوقع يف ملكتي نأ الإ مهللا

 رظنلا عطق درحب ىلوألا ةحلصملا يفف ءعساش نوب ةينيداللا ةحلصملاو ةيويندلا ةحلصملا

 :تدعلا بعضنا ةدوقذللا نع رتانلا لاو ينل ورع
 ةطلسلاو ةفالخلا نيب لصفلا ةثداحل لمحم ال ىلا ةينيداللا ةحلصملا هذهو

 نييلامكلا دع زوجي ال نيذلا نييداحتالا نأ وهو «نييبتلا نم ءيش ىلإ جاتحت ءاهاوس

 ءانبأ نم نيرخآ ضغبو لاجر بح يف امهقافتا فرعو امهفرع نم دنع مهريغ
 عرشلا ل نورا لالا يذلا روتسدلا نيب فيلأتلا مهيلع رذعتي لازام «نطولا

 طقف ةفيلح ؛نيملسملل ةفيلخ (ديجملا دبع) هيأ نباب يدون «نيدلا ديحو ناطلسلا يفن دعب )١(

 ظ ١(. 5 هص قباسلا نوت و ناسا لك نع اورع ةيرج هان اظادأل

 بوجوب لوبناتسإ مكاح ىلإ هرمأ نم لامك ىفطصم هررق ام هتمرح كاهتناب دصقي امرو

 دحلا ىلإ هبترم ضفحخ امك «ةالصلا ةيدأت ءانثأ ةفيلخلا بكومم طيحت ىلا ةكألا ةرهاظم ءاغلإ

 سيئر (ةينيطنطسقلا) ف ىقبي نإ يغبني ال ثيح هنع يلختلا بوجوب هعابتأ رذنأو ندألا

 ىلإ كروتاتأ مدقت م4 ةنس سرام رهش نم ثلاثلا فو .(ةرقنأ) ةموكح ىدحتي يد

 .ةلودلا نع نيدلا لصفو ةفيلخلا درطو ةفالخلا ءاغلإب يضقي موسرمح. ةيعمجلا
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 ةطورشملا ةلودلا هذه لثمح ةقث نويبروألا نوكي نأ ىلإ نونئمطي الو يمالسإلا

 نيب قيفوتلا نكمب فيك هنأ نييبروألا لوقعك مهوقع بعوتست ال ذإ «ةيمالسإلا

 تاموكحلل هتعفاوم مدع ةهج نم مهدنع .ةلقثتسم هدويفو ,ديقملا نيدلا نيبو ةيرح ا

 مكحل اوعضحخ اذإ مقتاروطتو مهارات يف مهأل ءامئاد مهقانعأ لقثيو مهيلع قشي

 مهدنع ةراضحلاو ةيرحلا| نأ ,مهليخي ال نيدلاف اهريسب اوريسي نأ اولواحو ةيرحل ا

 ىلإ اولخ اذإو «لعنلاب لعنلا وذح اهيواسمو اهنساحمم ابروأ ف ىري امع ةرابع

 ميم مايو ميت يماودعو مهفايغط نع مهعنمي هتوق لكب نيدلاف ةيغاطلا مهعابط

 دعب اميس الو «ةيئابروألا فراعملا نابلب اوبرت نيذلا مهئانبأ نيب هنطو يف ابيرغ ءايكرت
 مهنطابو نويداحتالا مهرهاظ نيعم فده ىلإ يمري يسايس لكش يف مهلكشت

 9 1 ' 5 0 00 ١١( 6 ل

 مايأ ىلإ عحري اهخيرات نأب لاقي ةيدوهي ةيرس ةيعمج ةينوساملاو ةينوساملا مه رارحألا نوؤاتبلا )١(

 لوقع ىلع مهئاليتسا ةيلمع ليهستو دوهيلا فادهأ ةمدخل تعشنأ دقو «ىلوألا دوهيلا

 هللاب نورفكيو ةينوساملاب نونمؤي ديبع ىلإ مهليوحتو مهسوفن ميطحتو ءءاسؤرلاو ةداقلا
 تادايقلا فرصت تحن مهسفنأ نوعضيو مهتمئأل نوركنتيو («ميقلاو ىلاعتو هناحبس

 ناطوألاو بوعشلا نايك يف مده لواعمك مهمدختستل-دوهيلا نم مهلك و -ايلعلا ةينوساملا

 .ةيدوهيلا ريغ تاموكحلاو

 ثدحتو ملاعلا ف نوسام لفحم ربكأل يساسألا رجحلا عضوب ةلتحما نيطسلف ف لفتحا دقو

 لفتحن :ملاعلا دالب لك نم نوساملا ةوخإلا اهيأ) :لاقف ىليئارسإلا ماحاحلا ةبسانملا هذه يف

 لوأ ىلإ بوعشلا لكب ةدوعلا وه ءدحاو فده لجأ نم لمعن اعيمج اننإ .اهفادهأ قيقحتل

 نيب ةقرفلا نايدأ «ةلطاب نايدأ ىهف كلذ ادع امو ءضرألا هذه ىلع هللا هلزنأ مرتحم نيد

 نيدلا هيف مطحتي موي نايس مكتادوهجب ةحرقو +. .رفعأ و يعش: أ نينا دحاولا دلبلا لهأ

 ةئفعتملا ةلطابلا مهادقتعم نم نويحيسملاو نوملسملا صلختيو يمالسإإلا نيدلاو يحيسملا

 .(ةقيقحلاو قحلا رون ىلإ رشبلا عيمج لصيو
 ناطيربلا ينوساملا لفحا نأ كن انيق م351١ ماع برح دعب فحصلا ترشن كلذك



 ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا ا ا ه2 حس يد حم ححما رنا

 جرهلا مايأ يف ةسلتخملا تالمحلا ضعبب اوزتحاف «نيدلا ةأوانمب اورهاجي نأ ىلع

 ةيملاعلا برحلا يف عقو ام ركذلاب اهصخن نأب ردحت يلا تالمحلا كلت نمو «جرملاو

 كلت تناكف ةيلدعلا ةرازولا ىلإ ةيمالسإلا ةحيشملا نع ةيعرشلا مكاحملا ةطبار لقن نم
 اهتقلت ةمألا نأ عم اذه ريغ قئاس اهل لقعتي ال «نيدلا ىلع ةيرس ةلوص ةعقاولا

 اهبقعل ءادعألا مهتبلغو مهرهقب برحلا كلت ةجيتن اقدعاس ولو فسألاو ءايتسالاب

 مهشع يف ًانيح اوبيغت دالبلا رثكأ اوعاضأو اهيف اومزهفا امل نكل ءاضيأ نيدلا مهترهاجب
 ام راشعم نم رشعب الإ يه امو) ريمزأ حتف مه لصح اذإ ىح «نيلوئسمو نيلوذخم
 ,ماثالا عيمج نم ةءاربلاو مايقلل ةبيجع ةصرف مهبسح كلذ ناك (يداعألل هوحنم

 اوبستكاو اودمتسا ةمايقلا موي ىلإ هنم اولذب ولو دفني ال يذلا فرشلا اذه عبنم نمو

 ىلع تابت امي دهر داعي اتاك الاط يقللا" نوذلا» ركن ها رعلا" قلك اذار دموب روف
 :مهيف ليق مهأكف رخأت امو مدقت ام ىلع ةنج هذختا مهل ريمزأ حتفف ؛مهلهاوك

 .ردب لهأ مهنإف اودارأ ام اولعفيلف

 ظ :عرشلاو مالسإلا مدهل ةعيرذ ريمزإ حتف
 نع اوجرخو ةموكحلا نع ةفالخلا اوجرحأ نأ حتفلا انه ةيوقل محل انيس :ناكذ

 مكاحنا ءاغلإ اولواح نأ كلذ ىلع اودازو «مالسإلا لهأ مهيلع هركني ملو «نيدلا

 ىفك دقلو هللا مهلهمأ نإ هنولهمتسيف كلذ يف ام ماجحإ مهنم عقو نإو- ةيعرشلا

 اوفتكا نويداحتالا ناك ىلا مكاحملا يهو -مهتلواحم درحب مهتين ثبخ ىلع ةلالدلا يف

 ىلع اورساجتي منو ةيلدعلا ةرازولا ىلإ اهلقنو ةيمالسإلا ةخيشملا نم اهتطبار عزنب

 نونذأم مهأكو «ريمزإ وحتاف مهنأل 'نويلامكلا مهناوخإ هيلع رساجتف ةيلكلاب اهئاغلإ

 ناميلس لكيه ةماقإل ىصقألا دجسملا ءارش هيف بلطي سدقلا ةيدلب ىلإ بلطب مدقت

 . .هناكم

 نومأم ةمجرت شتيفوديريبس تيريش فيلأت (ةيفخلا ملاعلا ةموكح) باتك نم ١-4 ١( ص)
 . كييعس

 داحتالا ةيعمج) ءاضعأ مه نويداحتالاو .(نييلامكلا) و (نييداحتالا) نم لك ىلإ انه ريشي )١(

 دحاو رمأ ىلع ناقيرفلا عمتجا مث ؛كروتاتأ لامك ىفطصم عابتأ مه نويلامكلاو (يقرتلاو
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 هذه تناك يلا نيدلا دعاوق اومدهي نأ حتفلا كلذ ةبوثم, ةماع نيملسملا فرط نم

 ,ةيمالسإ ةلود اوك نع خلسنت ىح اهيلع ةينبمو ةعوضوم ةيمالسإلا ةلودلا

 نيب هيلع ةأرحلا ةصرف اودحوف نيدلا نم قورملا ىلع ميدق نم ةيوطم مهرئامضو
 كلذب مهنم اهولان يلا يناهتلاو تاقيفصتلا لالخ يف مهينارهظو نيملسملا نيعأ

 نم هودصق اذام مهولأساف نيدلا نع مهتموكحب قورملا وه دصقلا نكي مل نإف .حتفلا

 ريمزإ حتفب رفظلا رطب مهل لصح ام بقع امهنيب قيرفتلاو ةطلسلا نع ةفالخلا ةيلخت
 قيرفتلا كلذ ىلإ مهأحلا يذلا ببسلا نوك لامتحاو ؟هيلإ مهتقاس ةجاح يأو

 ةقارتسا ىلع مهئارتجا مدعو .2”لامك ىفطصم ىلإ نامثع لآ نم ةطلسلا ةقارتسا

 ضرف م05٠11١ ماع ذنم (يقرتلاو داحتالا) ةيعمج تعبتا دقو «شيجلا ةوق ىلإ نيدنتسم
 ين اهيل انك وعأ قوما ةيركلا ىدحتت تذحأو (ةمشاغلا ةوقلاب ولو (كيرتتلا) ةسايس

 (ع رعرتتو ومنت يك ةيلاصفنالا ةكرحلا روذبل ةحلاصلا ةبرتلا ةسايسلا هذه تأيهف ةغلو نيد

 .(يناروطلا داحمالا) ب فرعي ام اذهو

 ثيح (نييداحتالا) ءالؤه مكح ةرتف نيبو (نيينامثعلا) مكح ةرتف نيب 0 يغبني كلذل
 ا ما ل ل يس جل يكرتلا نيبعشلل ءادعأ اوناك

 (ةيمالسإ ريغ) و (ةيكرت ريغ) اُهأ ةيعمجلا هذه نيوكت يف ةزرابلا ةقيقحلا تناكو .هباتك
 اشاب رونأف ءفاص يكرت لصأ نم دحاو وضع اهداقو اهئامعز نيب رهظي مل اهسيسأت ذنمف

 (ةمود) ب ةفورعملا ةيدوهيلا ةفئاطلا نم (ديواج) ناكو دترم يدنلوب لجر نبا وه ًالثم
 لصأ نم اشاب تعلط ناكو .اكينولاس ةنيدم يف نينطاقلا نابسإلا دوهيلا نم (وسارك)و

 ةقضنا اذ كوب ع 8 رقفلا قللت و :انينايعو» اتا نطور نزح "101 انك مالسإلا قنتعا يرجغ

 ةينيدفلا يدرك ةسردم عابتأ نم هنوك بناح ىلإ يو رجلا سنار نيكل

 نوتس) نم ًالقن .(5١؟ص ةدروتسملا لولحلا :يواضرقلا فسوي روتكدلا باتك رظني)

 (لوستو
 فارطألا ةكوبحم ةيليثمتب ماق لامك ىفطصم نأ ءفصنم ققحم ثحاب لكل ؛نآلا رهظ دقو )١(

 ركذي امك هباينأ نع رشكف ءاريخأ ةطلسلاب دارفنالا نم نكمت يح نويعلا يف دامرلا رذل
 جراخلا يف ةيركسعلا هتاراصتنال يئاهنلا مييقتلا حبصأ مث نمو (ربغألا بئذلا) باتك فلؤم

 لمحو «ةمألاو مالسإلل هركنتو هدرمت ىوس اهتقيقح يف نكت مل اهّنإو «لحادلا يف هتاءارجإو
 فييزتلا نم ةجوم طسو اذه لك ثدح .اًيروأ ًاسنج لعج هتلواخمو ةيناروطلا ءاول



 ةيلامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا ل سس سشسصصصصسسصسصا وي

 ؛امهنيب قيرفتلا نم نوهأ ناك اًعم امهاصتغا نأل ,«ءيشب سيل اًعم ةفالخلاو ةطلسلا

  نيدلاب ةناهتسا ةطلسلا نع ةفالخلا ديرحت فو «طقف نامثع لآب ةناهتسا هيف نأل

 نامثع لاب ةناهتساو .هحضونس امك لمعلا نع اهئاغلإو ةفالخلاب ةناهتسالا ةطساوب
 اوجاتحا دقو «هيلع ديزم ال امب مهي ةناهتسالا نوبنتحجي ال مهنأ نيبت دق هنأ عم ءاضيأ

 ةفالخلل هب ناهتسي ال فيك ةطلسلل هب نيهتسا نمو «مهنع ةطلسلا عرزن يق اهيلإ

 ؟ةفالخلاب ةناهتسا الإ اذه لهو

 اذه يف نإ" :نييلامكلل ةرصن (يرصملا ءاوللا) ةديرج يف هتلاق, نيضراع نم لوقو
 نيبو ىرخألا نع نيتطلسلا ىدحإ لصف نيب ةقالع يأ ماهفألاو لوقعلل اليلضت قطنملا

 ىلع اًصرح اهدي يف مكحلا ةطلس ةمألا تذخأ اذإ لهو «يمالسإلا نيدلا نع فارصنالا

 مب ًاطوحم ةفالخملا ماقم ناك امللط يلا سئاسدلاو اياكنلا ربادل اًعطقو دالبلا ةحلصم
 لع ضيننلا مهول اوامر اذل قيام رمازو قياسا :قانبالا كيف ةنأعل الايغماب

 ."دالبلا ةحلصم يف يه الو ءيش يف مالسإلا عم قفتت ال ضارغأو برآم قيقحتل ةفيلخلا
 هكرحي الو تمحوز ام اذإ يداولا ةرخص وه يذلا يقطنمي رمي ؛مالكلا وغل نم

 هجوأو ةطلسلا نم ةفالخلا ديرجت ف ثحبأ ينأل «بابلألا ىلوأ سوفن ف هعقوم نع

 -(رلته) و (ناحزيكنج) و (وكالوه) ةقيرط ىلع ضراعم لكل داهطضاو قئاقحلل لماكلا
 .خيراتلا ةربابح لكو

 رركتت تلظ ثيح «ةيمالسإلا يسآملا ةيادب نع راتسلا حيزتلو (ةيلامكلا ةنحمل) تضقناو

 ضعب دي ىلع ةمألا تذحأو (يمالسإإلا ماعلا دالب ف ىرحأب وأ ةروصب ةاك احاو ديلقتلاب

 ىفطصم خيشلا ءاج نكلو .براجتلا ولت ةلشافلا براجتلاب اهسفن ىلع يضقت اه نيمتنملا

 قئاقح رييغت وأ «ةيناسنإلا ةرطفلا قئاقح بلق ليحتسملا نم هنأ ىلإ انتفليل اذه هباتكب يربص

 دقو لوطت دق ةبقحلا يركفلا فيزلا اذه رصتني دقو) ةررقملا تايهيدبلا فييزت وأ «خيراتلا

 رثأتت ال ىلا ةيلصألا قئاقحلا دلختو «تاهرتلا مزهنت نأ يه ةموتحملا ةياهنلا نكل ءرصقت

 .(ءاجرع ةفسلف تاكتفا وأ ,ءفرحنم ركفم معازم وأ «يوق لحجر فيسب

 ايبيل- سلبارط-رونلا بتكم يمالسإ داحتا ىلإ قيرطلا : نداحلا بيع رو ناك نم
 ,(م1955-ه١81١1
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 خيش سئاسدب اطوحم ةفالخلا ماقم ناك نإف .قيرفتلاو ديرجتلا اذه ىلع يراكنإ
 هدحو خيشلا اذه صخش ليدبت سئاسدلا كلت عطق يف بحاولاف قباسلا ''”مالسإلا
 تسسأ ىلا ةفالخلا ةدعاق ليدبتب اهئارو ىلإ ىطختي ال ةياغ هذهو .ةفيلخلا ليدبت وأ

 ةحلصم ىلع اًصرح ليدبتلا كلذ ناك ولو «ةطلسلاو ةموكحلاب ةنرتقم عرشلا يف

 لفغ لهو .دالبلا ةحلصم ىلع اصرح مالسإلا نيد ليدبتب لوقلاك ناك الإو «دالبلا
 «نيملسملا دالب حلاصم نع ةطلسلاو ةموكحلا ىلع ةفالخلا ناينب سسأ امدنع عرشلا
 لالضلا اذب نأكو «نيبملا لالضلا وه اذه نإ ؟عرشلا هنع لفغ امل نويلامكلا هبتنا مث

 ةطاحإلا تناك له هنإ مث :قييلامكلا و: قنداعألا يي انني عقو فالح رك لففا

 كلذ يف ةقثلا نومأم ةطلسلا ماقم نوك عم ةفالخلا ماقم ىلع ةروصقم سئاسدلاب
 .ةطلسلا نود سئاسدلا كلت لاصفتسال ةفالخلا ءاغلإ مزتلا ىح

 ظ ] :ةطلسلا نع ةفالخلا لصف

 «نيتطلسلا نع ثحب ثيح «مالكلا لوضف نم بجعلاب ضراعملا ىتأ دقلو
 ىدحإ نأكف «رخآ فرط ف ةطلسلاو فرط يف ةفالخلا لعج يف انمالك ف لاحلاو

 ةفيلخلا نم لك صخش يف نينعاطلا هجو يف ججحلا ىوقأ نع يأرلا اذه ربعيو .هسفن نعي )١(
 امهنم صلختلاب لامك ىفطصم ماقل اياونلا تصلخخأ ولف ءيربص ىفطصم مالسإلا خيشو
 هلك ةفالخلا ماظن فدهتسا ذإ هضارغأ حضفت هلامعأ نكلو «ةفالخلاب ساسملا نود امهدحو

 -اهدحو امي تطين ةلاسرب اهزيمت نم هلثمي او مهتمأ خيراتل دسحتو نيملسملا ةدحول راطإك
 انعم ا هوعدن نيملسملل ماظنلا اذه ةيمهأ ْق ككشتي نملو .ةوبنلا ةفالخ لمح : يأ

 - برحلا هذه هنع تضخمت امهم) يلي ام اهيف ررقي ثيح ةيرسلا سنرول قئاثو ىدحإ
 يقينا 33 انها ولع دقي ال15 كلر. الا ابطل“ ايدحنس نارك نأ يع د رألا ةجلاعلا
 هيف نالوف نورفإ نيلؤسم ريرقت يف ةباحإلا دجنسف ؟ مل :انلأس اذإو (يكرتلا ناطلسلل

 ةينامثعلا ةيروطاربمإلا طوقس ىلإ مامتهالا نيعب رظنت نأ ايناطيرب قح نم) دحاولا فرحلاب
 ةيروطاربمالا هذه نإو ًاصوصخ -ايناطيرب :يأ-اهيلإ ةبسنلاب ةرطخخ ةوعد عي ناك يذلا
 ميعزو نيملسملا ةفياشك ”ناظلننلا اهينكحي ةكسامتم ةينيد ةدحنو نع ةزابع»ثناك

 !!ةفالخلا ءاغلإ نالعإ موي لفتحا يذلا هلك برغلا فده وه اذهو .(ملاعلا يملسمل

 .(11 0/١ ص حتافلا يدهزل "برعلا سنرول" رظني)
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 ف يهو ةدحاو ةطلسلا نأ عم «ئيطولا سلجم ا .ق .ئرحألاو ةفيلخلا .ق.نيتطلسلا

 ىلع ءازجلا دشأب يضقت ةيلامكلا ةموكحلا نأ الإ ءاهنم ءيش ةفيلخلا يف سيلو سلجم

 موكحما كب يركف يفطل لثم ديحملا دبع ةفيلخلا ةطلس ءايحإل ىعسي هنأ تموت نم
 مل ةطلس ةفيلخلل مهوت ضراعملا نكلو «نينس سمح سبحب لالقتسالا ةمكحم يف هيلع
 نأ اودارأ نيذلا الو نحن اهملسن ال ةمدقم ىلع همالك ىَنَبو ةيلامكلا هتداس هل اهرقي

 نييلامكلا ةموكح هتبقاعل ايكرت يف لحرلا اذه ناك ولو .مهلاعف نع عافدلاو مهرصني

 .مهراصنأ نم هنوك ىلع اًمغر كب يركف يفطل هب بقوع ام
 احصفم ناك نإو يذهي هحدامف هلاعف نسح هحدمت مل ءرملا اذإ

 ّىح ههجو ىلع هتفاحسو هبذك دري امم هبتاجع قف داز ضراعملا اذه نإ مث

 انرايد نم اولسنا سانلا كئلوأ نأ ول" :لاقف هتلاقم اهيلع بتك ىلا ةديرحلا تاحفص

 اًنلوألو مهفعض مهيف عفنلو ةملكب مهل انضرعت امل اهيلإ اولسنا امك «نيئداه نيتكاس

 ىلعو مهينطاوم قوقح نم مهنم طرف ام ىلع مدنو ةرسح نم مهيولق ين امب مقوكس
 رهاظم نم هب اولبوق ام نكي ملو اولعفي مل مهنكل مهدالب دجم ةمثآلا مهيديأ تلعف ام

 لبق رضا ورذاغي نأ اوبأ ب «ةنيكسلاو فيمنلا مازتلا ىلع مهلمحل ايفاك '"'ءايتسالا

 نأ ىلع مهئانبأ نيب مهتسيسدب اوقلي نأ لبقو ةئيسلا مهراثآ نم ازا ينك اوك فيكأ

 سانلا كئلوأ نأ ول) :هلوق يف هسفنل ةلاقملا بحاص ةصقانم فصنملا ئراقلا اهيأ رظناو ١١(

 نم هب اولبوق ام مهفكي ملو) :هلوقو (ةملكب ممل انضرعت امل نيتكاس انرايد نم اولسنا
 :تافذكملا رئاس نع الضف همالم درو همالك نيوذكت قا ةسفنا ةيفكيف .(ءايتسالا رهاظم

 .ةملكب دعب مهانلباق امو ءرصم اهيف انقراف يلا ةحيبصلا كلت ىلإ انيلع مهؤادتعا دتما دقو

 زيزعلا فصخملا هرظنيلو مهدالب انرداغ دقو انترداغ ام ىلا تاءادتعالا كلت يف الاثم درونلو

 ءانيم "ةكم ىلإ مهقيرط يف كرتلا نورحجاهملا" :هسفنل بحي ام هيحأل بحي يذلا سفنلا

 قباسلا مالسإلا خيش مويلا ءاسم ةسداسلا ةعاسلا راطقب رم -مارهألا بتاكمل- حمقلا

 عيمجلا تاوصأ تلع دقو .نوريثكلا مهلبقتساف مارهألا هتركذ امك ةكم نيدصاق هتيشاحو

 ةنس ربمسيد نم "” تبسلا -مارهألا- راطقلا ماق نأ ىلإ ريفصلاو قيفصتلاو طوقسلاب

 يف ةرشتنم اهنع ثحبلا تررك ىلا ىلاقم دعب لقأ مل تنك مويلا كلذ فو م5

 .(ص.م) نييرصملا ىلع قالمح ىلوأ ةلاقملا كلت تناكو مارهألاو مطقملا
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 مهو مهوبطاخي وأ سانلا اوهحاوي نأ مهعنم مهل اًمزالم لاز الو ناك يذلا نبحلا

 طخس نع ل وديعب ةرخابلا ىلع مهو مهمهسأ اوقلطأ لب مهينارهظ نعيب لوميقم

 رطق ىلإ انأحل دقو ءانم ردصت نأب ةريدج ىوكشلا هذه نكت ملأ هللا ناحبس

 تاتامشو تامتش مهفحص نم موي لك انيلع اورطمأ دقو ءانوقطنتسي نأ ىلع اًصرح

 نإف رصم انتقرافم ةحيبص نيملاظلا كئلوأ انبجأ يح مهتلبجو مهتلخ ءوس نع رهظت
 ال هتجحب رظاني نأ قحلا بلاطل ةيافك هيفو ءانناهربب اهقرافن ملف اننامثحب اهانقراف

 عراوش ُق ةعفاسملاو ةمتاشملا انبنتحا نأ خيا نع انمولي الو .هتجشو هتمتشب

 فيكو «نومرحب اننأك هرخآ ىلإ رمألا لوأ نم نوكسلا ةمادإ انل غاس امو

 دادع يف لحدن نأ ةفاخم كلاهملاب ةفوفحملا كلاسملا هذه ميدق نم انكلس دقو تكسن

 ترم رهشأ ةدم تايرخأب ىلوألا انتلاقم انيلاو نأ ثبلن مل انكو .قحلا نع نيتكاسلا

 «ةشقانملا نع فكلا ىلإ ةيمشاحلا ةلالخلا بحاص نم اهانيقلت ةراشإ الول ةكم انيلع

 ةناطب نع عانقلا فشك نامزلا اذه يف اهمدقأو تابحاولا مهأ نم ىرأ نئيكلو

 هررض صخي الو ,مهنم مهبيصي رطخ ىلع نيملسملا ةيبنت و لايك نييداحتنالا

 تناك ةعامجلا هذه نأ ىلع نوثحابلا عمجيو مدقت امك (يقرتلاو داحتالا) ةيعمج ءاضعأ مه )١(

 .ةينامثعلا ةفالخلا مده لوعم اهنم تذختاو ةينوساملاو ةيدوهيلا اهريست

 نم ةيعمجلا هذه ءاضعأو .(١7١ص مالسإلا ةحفاكمل ةيرامعتسالا تاططخملا :فاوصلا)

 جورحخ رثأ ىلع لاغتربلاو اينابسأ نم اورجاه نيذلا دوهيلا نم مهلصأو (ةمنودلا) ةفئاط

 ضعب فشكو مالسإلا نومعزي م5407“ ماع ذنم مهضعب ذحأف «سلدنألا نم نيملسملا

 (قيدنزلا وأ دحلملا وأ دترملا» ئبعت يهو (ةمنود) ةملك مهيلع قلطأف مهططخم كارتألا

 ءافخلا يف مهنكلو «نيملسملك نوجحيو نوموصيو نولصي ذإ «نيهجوب نويمنودلا شيعيو

 هب نوفرعي رهاظ مسا :نيمساب نومستيو ةيربعلاب هنولتريو ممدقلا دهعلاو دوملتلا نوأرقي
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 اميس ال «هيف مهرذعم لبقت ال اغلبم غلب دق اذه مهروعش مدعو نورعشي ال ثيح

 راذنإ يف يرمع نم ارطش تفرص تنكو .مهيف يريذحتو يحصن مهتغلبأ ام دعب

 ّىح مهعوجه نم اضوش اوردابي مو (,مهمعت ال ةيلبلا نأ اونظف ؛كارتألا ةهلسملا

 (هوص هرقو (كروتاتأ لامك ىفطصم مهنمو ,مهراكوأ هب لوف رعي يفحخ مسأو ةماعلل

 راصنألا راد .(85-87ص اودحتا ملاعلا يملسم اي :ديمحلا دبع حاتفلا دبع) بيدأ ةدلاحو

 . ةرهاقلاب

 وول دوك بولا يايا ويوصي دوهيلا ا

 .يمالسإلا
 ةيدوهيلا ثوحبلا ةلحجم ترشن دقف «ةعدخلا هذهل ةتبثملا قئاثولا دحأ انه ئراقلل مدقنو

 ل ةنيدم 0 ا ا سوفا

 0000 را 0

 - :يلاتلا باوحلا هءاجف
 مومهلا نم هنوساقت ام ىلع اننوعلطت هيفو «مكباتك انيقلت ىسأب .ءازعألا ةوحإلا اهيأ -

 :تاماخاحلاو ةيزارملا يأر مكيلإو ءانيلع ةأطولا ديدش ربخلا اذه عقو ناكف ءايالبلاو

 ال هنأل هوقنتعا .يحيسملا نيدلا اوقنتعت نأ مكربجي اسنرف كلم نإ :مكلوق ىضتقك. -

 .مكبولق ف ةخسار ىسوم ةعيرش اوقبت نأ مكيلع بجي هنأ ريغ اومواقت نأ مكعسي

 ردكميل ارا كد الأ العجاف كك لمأ قب درجتلاب مكنورمأي مهإ :مكلوق ىضتقم. -

 .مهكالمأ نم نييحيسملا ديرحجبت نم اديور ديور

 اومدهيل نيريلكإو ةنهك مكدالوأ اولعحاف ءمكدباعم نومدهي مُهّنِإ :مكلوق ىضتقمم -
 27 مهسئانك

 اهيف متنأ يلا 0 ضلا هذهو لذلا اذمي مكنأ رابتحالاب 56 اذهان رمأ يحوم ا وروح

 .ةيقيقحلا ةطلسلاو ةوقلا ةورذ ىلإ نولصتس
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 .مهلالضإ ررشو مهرش نم مالسإلا ةماع فيخأ مويلا انأ اهو «نيرذنملا حابص ءاس
 عماوج نمو .ةمهملا كاردإل اعنام لب ةّململا كرد ىلع اًعفان نوكي ال ةفاسملا دعبو
 '"'«مهسفنأ نم سا يح اي ويباع وول

 ةحامس اي اًبجع مث اًبجع) : .؟"5'" ددعب .©"”هطقملا يف ئئيضراع نم لاقو

 يح ةيمالسإلا ةعيرشلا ذيفنت نمضتت نلو ةفالخلاب أبعت مل نييلامكلا ةموكح يلع خيشلا
 عافدلا مهسفنأ اوبصن نيذلا مهّنَأ عم ةدرلاب هيلع تمكح اًموهوم اًصخش اهنم تدرج
 نإو هتموكحو ةفيلخلا الإ ماكحألا ذفني ال هنأ ةفالخلا نعم لهو «مالسإلا ةضيب نع

 رومأب مهعم دبتسيف نيملسملا ةدارإ ىلع لزنت مل ةموكحو ةيثارو هتموكح تناك
 :لوقيو .[6+ :ىررشلا] 4ْمُهَنْيَي ىروُش ْمُهُرْمَأَو) :لوقي ىلاعت هللاو مهمغر ىلع سانلا
 ميقتسملا طارصلا اوعبتا دق نييلامكلا نإ مهللا 1٠5[. :نارمع لآ] 4رْمألا يف مُهرواَشَول
 تناحألا تا راشاف نورقاتو ةودشرثنت عولحملا كالوم عم 10 ملف هرقلا نيفلا)

 عرشلا دعاوق ىلإ اوعجر نييلامكلا نإو .نانويلا كيلاعصل نيملسملا روهظ نونحتو
 هاوه عبتي ةفيلخلا اولعجي ملو ةثارولاب ال نيملسملا ءارآب نينمؤملا ريمأ رايتخا اولعجف فينحلا
 ... لحأ ام ميرحتو هللا مرح ام لالحإب يحويف

 تمكح دقو معن لوقأ "ةفالخلاب أبعت ا نييلامكلا ةموكح نإ" :الوأ هلوق

 لحجرلا بتك ولو ءافلخلاو ةفالخلاب ةناهتسالا لاوقأب اورهج ام لبق كلذب مهيلع
 هيف ئقدص امب مهيلع تمكح ىبكلو .مالكلا اذه لثع فزاح امل مويلا هذه هتلاقم

 .دواد وبأو دمحأ مامإلا هاور (مهسفنأ نم اورذعي ىتح موق كلهي نل» ثيدحلا )1١(
 . نسح :(ريغصلا عماجلا) يف يطويسلا لاق

 راوثلا ناعجشتو ةينامثعلا ةلودلا نامحاق (فطتقملا)و (مطقملا) رامعتسالا اتفيحص تناك 0295

 ديأ دقو امب ريهشتلاو اهتمجاهم يف ةفينعلا تالاقملا رشن ىلع ايكرت يف حالصإلاب نيبلاطملاو
 اهيف اوردصأو رصم ىلإ اوثحل نيذلا نييداحتالا نم (ةاتفلا ايكرت) بزح ءاضعأ (رمورك)
 .ديمحلا دبع ناطلسلا محا افحص

 ةلامعلاو ةكرتشملا حلاصملا مهطبرت ثيح ةينامثعلا ةفالخلل نيداعملا لك نيب ةحضاو ةلصلا
 .نيملسملاو مالسالال ءادعلا نع الضف يببحألل

 .(97 25١ ص ١ج) رصاعملا بدألا يف ةينطولا تاهاحتالا :نيسح دمحم دمحم .د
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 سلجملا ىلإ اهولقنو اهنع ةطلسلا اوعزتنا امل ةفالخلاب اونع ول مهنأب ًالالدتسا نامزلا
 هنومسي صخش يف -ةموكحلاو ةطلسلا نيعأ- لمعلا نم ةدرحب اهوكرت مث ئطولا

 ادحأ بصني ال ,مهتموكح يف ظح صخشلا اذهل سيلو أكلم الو ًاناطلس ال ةفيلخ

 رمأي الو هئاضق ذفني الو اًًيضاق يلوي الو «هضفري الو اًنوناق عقوي الو ؛هلزعي الو
 ىلع هل مكح ال ذإ هرقل وسل نوب ارك ناكل فاو (هنع ىهني و ءيشب

 .دحأ

 ؛نيدلا نع ةموكحلاو ةموكحلا نع نيدلا اوحرخأو ةلودلا ةرادإ اوقسن اذكه

 ةرابع ةفالخلا تناكو نيتدحتم لبق نم اتناكو «ةموكحلاو ةفالخلا نيب اوقرف اذحلو

 ةموكحلا تناك اذإو .؟"9هتمأ يف لي لوسرلا ةموكح بانم ةبئانلا ةينيدلا ةموكحلا نع

 مرج الف «ةينيد ةفصب ةموكحلا كلت فاصتا نع ةرابع ةفالخلاو ةلماعلا ةوقلا يه

 ةفالخلا يف قبي مل ذإ «نيدلا نع ةموكحلا جارخإ ةفالخلا نع ةموكحلا جارخإ راص

 هيلإ تلقتنا ام ىلإ ةموكحلا تلقتنا نإف «ةينيدلا اهتفص ريغ اهنع ةموكحلا جارخإ دعب
 تلقتنا نإو هنيد الو هتموكح ال ءيش ةفيلخلا يف ىقبي ال نأ مزل ةينيدلا اهتفص عم

 .؟”نيدلا نع تقرتفا طقف ةموكحلا

 ةموكحلا نيب لصفلا ةثداح لح دنع قطنملاو لقعلا ةجيتن هيلإ ىدأ ام اذه

 ةلاقملا بحاص همعز امك انركذ امم ءيش نييلامكلا نم عقي مل نإو .ةفالخلاو

 مالحأ ثاغضأ نم نذإ مانألا عامسأ ألم يذلا ةطلسلا نع ةفالخلا ديرحت ثيدحف

 .بابلألا يلوأ لوقع يف ةيلامكلا ةموكحلا ناطيش اب بعالت

 ."”"ةيمالسإلا ةعيرشلا ذيفنت ةيلامكلا ةموكحلا نمضتت ملأ " :هلوقو

 .نيملكتملاو ءاهقفلا نم نيملسملا ءاملعلا ةداع ىلع ًايرج فيرعتلا اذه خيشلا مدختسا (1)

 هللا باطخ وه مكحلا نأ هقفلا لوصأ ءاملع ىري امنيب مكحلا نع مالسإلا ءاصقإ كلذب دصقي (؟)

 مب هلسر هماكحأ فورعمو ىلاعتو هناحبس هللا وه مكاحلا نأو نيفلكملا لاعفأب قلعتملا ىلاعت

 .ةبطاق نوملسملا اهيلع قفتا ةيضق هذهو .هلل الإ مكح ال هنأ كلذ نع جتنيو «هنع سانلا هنوغلبي

 .م19517١ /ه74857١1 ةيراجتلا ط”7/١7”١ ص هقفلا لوصأ :يرضخلا دمحم

 نييلامكلا ةفرعميو «يمالسإللا ماعلا يأرلا ةمداصم ةيشح ةيئدبم ةوطخك نالعإلا اذه ناك ()



 1/٠ خو ا تح ب بح عي سسعحل تبيع حتممل :ةيامنعلا ةقالخلا ءاخلا عاوز ةيفخلا رارسألا

 نطو اًسلحم هومس يذلا مهسلجم ىلإ ةذفانلا ةموكحلا اولقن مهنأل ءمعن :لوقأ

 نع ةدرحب ةفيلخلا يف ةفالخلا عم ةيمالسإلا ةعيرشلا اوكرتو مهسفنأل اهوراتخاو
 ةموكحلا عم رودي ذوفنلا نأل هيلإ تبهذ ام ىلإ ةموكحلا عم تبهذ يذلا ذوفنلا
 نا يل اهولقنو ةفالخلا يف ةعيرشلا 0 نإف .ةطلسلاو
 ديرحت نأ لصاحلاو .اًه امم نيدلاو ايندلا نم ةفيلخلا غرفت نم افنآ هانلق ام مرل اهذوفن

 ةغللا يف امنألف ةفالخلا امأ :اعيمج اهدسفأ ىرخألا نع ةموكحلاو ةفالخلا نم لك

 اذإف .هتمأ ىف ِهلظ هللا لوسر ةموكح نع ةباينلا يعم فرعلا يفو «ةباينلا نع ةرابع

 الو ءاضقلا يف ةباينلاو ةفالخلا بهذت هيف ةباينلا نوكت امع يأ ةموكحلا نع تدرج

 درجت لثم وأ «هب موقي لحم الب ضرعلاو فوصوم الب ةفصلا ءاقب لثم ءامه نعم ىقب
 امك ؛ةموكحلا عاونأ نم عون ةفالخلا نأل هب هتيهام نوكتت يذلا هسنحج نع ع ونلا

 نيتدرحب ةيقلطملا وأ ةيطورشملا روصتت ال امكف ءاهعاونأ نم ةيقلطملاو ةيطورشملا نأ
 امنألف ةموكحلا داسف امأو .اهنع اهدرحت دعب ةفالخلا روصتت ال كلذكف ةموكحلا نع
 نوكل نعم ال ذإ «ةيمالسإلا ةنايدلاب ةديقم ةموكح تناك ةفالخلاب ةنرتقم اوك دنع
 ماكحأب ةديقمو دلي لوسرلا ةموكح نع ةبئان افوك الإ ةفالخلل ةزئاح ةموكحلا
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 اونلعأف ةلودلا نع نيدلا لصفب مهعورشمل ديهمتلل وود «سوفنلا يف مالسإلا ةوطسل
 .ةياهنلا يف اهولعف دقو ةريخألا ةبرضلل فورظلا أيهتت ىح الوأ ةعيرشلاب مهمازتلا

 :(برغلا نم مالظ) هباتك ف لازغلا دمحم خيشلا لوقي
 ىلا يه اهدحو مالسإلا رعاشم تناك ءرحبلا يف ةازغلا حوط يذلا يكرتلا شيلا نإ)
 دوقيل-هل اًرواشم ناك-ناطلسلا هلسرأ لامك ىفطصم نإو «هفوفصو هسوفن قف لمعت

 يقتلت تناك ناكم لك يف نيملسملا لامآو ناوعألاو دادمإلا نإو لوضانألا ف نيدهاحملا
 ددرت تارهاظم ف نوريسي اوناك ةرهاقلا عراوش ف ماوعلا نإ نجيح ,مساحلا ناديملا اذه ف

 «ةعلطم افق اديشن

 لامك يزاغلا ىفطصملا ءادن يب .لالهلا يمحت يك رصم اي يضمن
 هت و وفرع 1 هجر نيلسالاو كارتألا ىرأو نحبا رهظ بلق «هل رمألا مظتنا املف
 -ةئيدحلا بتكلا راد (5 «37ص) . ركذي اعيش مويلا ىلإ حبرت ملا ةريس هتمأ ف راسو

 .(ةرهاقلا



 ةيئامععلا ةفالقلا ءاقلإ ءارؤ ةيفا وارسألا :دحسيسن سس م ع يس سس هت-تبب وو

 نع اهقارتفا نأل ةتبلأ اه. ةديقم ريغ ريضت اهنع اهقارتفا دنعو ..ةيمالسالا' ةنايدلا

 نم ةفالخلا نع ال يح هِي لوسرلا نع ةباينلا ىلع ةفالخلا لامتشال امإ وه ةفالخلا

 ةموكحلل لصحي ال ذإ «هنع بونت ال ح هيي لوسرلا نع ةباينلا ىلع اهامتشا ثيح

 .هءارو فرش ال يذلا فرشلا الإ اهيلع لقثي وأ اهرضي ءيش لامتشالا كلذ نم

 مِهّنِإ تح ءامب ديقتت اليك نيدلا ماكحأب ةفالخلا ديقت ثيح نم قارتفالا اذه نأ نيبتف

 ريكن لامتحا اومحتقاو فرشلا كلذ نع يلحختلاب اوضر ديقلا اذه نم صلختلل

 ةطلاسلا و: فدا نين, ليصتلا ةيطق »قف افلم هبلإ انين ىضفأ ات اهيا اذهو لنعمل

 يذلا قى تةيساب فختسا وأ امك ىيصوتسا نا اماغرإو ةيضقلا كلت درحم ىلإ ارظن

 : ني 000 ٠١ ا 000 03
 هذه نع انينغي نيدلا نع ايندلا قارتفاب 0 كلذ دعب مهنم عقو ارو

 .تاحارصلا كلت نم اندنع ئيغأ لئالدلا هذه تناك نإو «ةيقطنملا تالالدتسالا

 ةرظانملا ضزا هيلع :ةقاض اه نعب”ةلاقملا :نتاك هب فيشر نأ ندفع د شا ىف

 الثل اًضيأ ةهبشلا هذه ليزن نحنو ؛ةوطخ دعب ةوطح هيلحر تحت نم اهانعزتنا لا

 يلا ةيمالسإلا ةعيرشلا ذفنت نأ لامتحا كانه :لوقنف «لئاقل لاح ماقملا اذه يف ىقبي

 ذإ ءاهذوفنو ةموكحلا هيلإ تلقتنا يذلا ئطولا سلجم ا ةطساوب ةفيلخلا اهرمأ ىلوت

 :رمسلالا ىلإ ةيضتلاب هيما جاك ةييرطا كفو لإ ”ةننفلاب نيلخلا يقاوم ب

 ةفيلخلاو سلما نوك انضرف دقو هدعب لوقن نأ انل نكل .ناداضتم ال نادضاعتم امو

 دنع اهنع ةفيلخلا ىلحأو سلحملاب ذوفنلا زكرم ىه نلا ةموكحلا تمصحخ :نيقفتم

 ق”ايطقم نم ناكو ىوقلا :اوهنستقا اذكه...ةنيدلا نيصيوك ةةاوراقما وأ ديخا :كبعك

 ناقفتم سلجم او ةفيلخلا نأ ضرفنلف .اًدهعو امسر ةديدجلا ةيساسألا تاليكشتلا
 بنحب يليفطلاك رخآلا نوكي ال لهف «نيقفتملا دحأ دي يف ذوفنلاو مكحلا نكيلو

 نأ ىلإ هبنت ذإ ءيربص ىفطصم خيشلا هاشخي ام لك يه ةعقوتملا ةجيتنلا هذه تناكو )١(

 ينادجو رمأك وأ تادابعلا قاطن يف مالسإلا رصحل تامدقم الإ ىه ام نييلامكلا بيعالأ

 .ةيبروألا ةيعضولا نيناوقلاب عيرشتك هلادبتساو هسفنو ناسنإلا نيب



 61 ا م ممم ”ةيتامعلا ةفالخلا ءاقلا عار ةيفخلا نارسألا

 نمو هل ئيعم ال ظفل هقوقح نع لزانتملا فرطلا اذه ىلع فيلحلا قفتملا مسا قالطإ

 ةينيدلا ةفالخلا ىلوت نم لعج ئمف .لافطألا بولق هب لامتسي يذلا لافغإلا ليبق
 نيمستقملا ةرماؤم يف فاك ماستقالا اذه درجمف ىوقلا ميسقت يف مكحلا هديب نم ريغ

 .اونأمطا نيذلاو «قاقش وأ قافو نم امهنيب لاحلا ىرح امفيك «نيدلا دض ىلع

 قافولاو دادولا ىلع ءانب ةطلسلا نع ةدرجما ةفالخلا هلوبق أدبم يف ديحملا دبع فقومي

 املك مهفانتمطا يف مهأطخ اوسحأ مهبسحأ ذئتقو ةيلامكلا ةموكحلا نيبو هنيب ماتلا

 .نييلامكلاو ديحما دبع ىلعو مهيلع موي رم
 هذه ليوأت يف اهراكفأ ةياغ ةيرصملا '”فحصلا هتذختا ام اذه نم برقيو

 سلجملا ىلإ ةموكحلاو ةطلسلا ةفيلخلا ضيوفت نع ةرابع اهوك وهو «ةيلامكلا ةئيطخلا

 ةموكحلا :يأ ةيطورشملا نأ امك " :كلوقب هلمكتو هيلع ديزت نأ كلو .هايإ هليكوتو

 ءارزو ىلإ اهيف ءارحإلا رمأ ضوفي ناك ةفيلخلا نإ ثيح نم كلذك ةيروتسدلا
 ةيروتسدلا ةموكحلا تناك مف «اهنيعب ةطلسلاو ةموكحلا وه ءارحإلاو ةلودلا

 هتيعورشم يف عزاني ال نأ مزلي ةطلسلا نع ةفالخلا لصف نم هولعف امف ةعورشم
 ةيروتسدلا يف ةفيلخلا نأل كلذبو «يلحلا قرافلا عم سايق اذه نأ باوجلاو "اًضيأ

 يف لقتسمو راتخم وهو هسفن يف ةلاصألا ءاقب عم ءارزولا ىلإ ءارحإلا ةلاكو ضوفي
 هديب مالسإلا خيشو مظعألا ردصلا بصن نإ ثيح نم ةلاكولا ضيوفت ةيادب

 نالربلا ةرطيسو « مظعألا ردصلا ةلالدب ءاززولا رئاس بصن اذكو ءءاش نمث امهراتخي

 ال يفنم ذوفن ,مهنع هتقث عزنب ةلاقتسالا ىلإ مهرطضي نأ هل نإ ثيح نم مهيلع

 ةعاطتسا وذو راتخم روتسدلا يف ةفيلخلاو «ةرازولا وأ ةرادصلل دحأ نييعت يف رثؤي
 فاللخب نويلامكلا هعدتبا اميف وهو «ناملربلا خسف نم هنكمتل ةياهنلا ىلإ رظنلاب اًضيأ

 هتلاصأ لب ءارجإلا ةلاكو نع ةرابعب سيل نئيطولا سلجم ا ىلإ هنم لقتنا اموءهلك كلذ

 تاهجلا اهريدت تناك ىلا ةفاحصلا يف ةيبيرغتلا تاهاحبالا ىلع فلؤملا لمحي ناك ام اًريثك ١١(
 ةفاقثلا نع ةفرحنم اهّنأب رصم ةفاححص فصوو ,«فطتقملاو مطقملاك اههاوعأو ةيرامعتسالا

 .ةيبرغلا ةفاقثلا ىلإ ةيمالسإلا

 .(١4ص) نونمؤي ال نيذلاو بيغلاب نونمؤي نيذلا نيب لصفلا لوقلا :يربص ىفطصم



 ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا 0 للا ٠0١

 .هتاف ام هب كردتسي ةفيلخلا يف قبي مل ىح

 ءافلخلا رصعأ يف قبس اميف اهلاحب ةفالخلا يف نويلامكلا هلعف ام اًضيأ ساقي الو

 ءاقب عم ءارمأو كولم ىلإ مهيديأ نم تعزتنا ءارجإلا ةطلس نأ ىلع ءانب نيفعضتسملا
 نم حضاو قرفلا مث «هيلع اسيقم لطابلا لعج ليبق نم اذه نإ :لوقتف .مهيف ةفالخلا
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 لجأ نم ةطلسلا عم مهسفنأل ةفالخلا اولعج ناك دك للا فلفل أ نذاق ران

 دنعو مهسفنأ دنع ةفالخلا طئارشب مقزايح ثيح نم كلذ مهل نكمأ ول بئاغرلا

 نم اهيثراوتم لاحر مايق عم راظنألا يف ةزرابلا '”ةيشيرقلا ةطيرش اميس ال نيملسملا
 نيسنأتسم ريغ ذئموي نوملسملاو ءاهمانس نمو شيرق ةرسأ نم مه نيذلا سابع لآ

 ةفالخلا اوكرتو مهميعزل ةطلسلا اوذحأ نييلامكلا نأ لاحلاو .يشيرق ريغ ةفالخب

 لامك ىفطصم اهمار ولو ؛ءكلذ يف مهل نيملسملا ةدعاسم مدعل ال اهيف مهتبغر مدعل

 ةفالخلل هقاقحتسا قيدصت يف ةنطلسلل هقاقحتساب نونمؤملا نوملسملا عراسل هسفنل

 هل اورثكتسي ملو هدحب يجنمو مالسإلا لطب هومس نمل نورثكتسي فيكو .«ااًضيأ

 اهنم يقب ام شيرق نم ةمئألا" :ثيدحلا قيرط نع ةيشيرقلا طرش تابثلاب لالدتسالا فأي )١(

 عامتحا يف راصنألا ىلع هب امهنع هللا يضر هلل رمعو ركب يبأ جاجتحا توبث مث ' 'نانثا

 هرفاوت دنع هنع يضاعغتلا ىلإ ةيسنلا نبا مالسإلا خيش ليميو .هعامس دنع تنعذأف ةفيقسلا

 : لوسرلا لاق امك رخفلا نع دعابتلا مالسإلا اهيلع ضحي ىلا لئاضفلا نم نأ ىريو

 ةسايسلا .«دحأ ىلع دحأ يغبي الو دحأ ىلع دحأ رخفي ال ىح اوعضاوت نأ يلإ يحوأ هنإ»

 .(١ص) ةيعرشلا
 .(؟بسنلا ةياعر ترذعت اذإ لعفن اذامف) ئيولا لءاستيو

 زوما كرت يغبني الف «بسنلاب زازتعالا ةفالخلا دصاقم نم سيل هنأب اذه ىلع بيحأ

 مدع اذإف ..كلاهملا يواهم يف نوواهتي قلخلا امنيب) ًاشيرق نيبقرتم لظنو ىضوف نيملسملا
 .(يشرقلا ماكحأ نم ذفني ام هماكحأ نم ذفني مث مامإ بصن عنمي ال بسنلا

 . ةيردنكسإلاب ةوعدلا راد ط .(7١5ص) ملظلا ثابتلا يف ممألا بايغ

 ضعب سمتلا دقف «ةفيلخ هبصن حارتقا لامك ىفطصم ضفر ةعقاو ىلع فلؤملا دمتعي امبر
 اجرلا نارركي نادفو رصمو دنملا نم ءاجو «(ةفيلخ) هسفن بصني نأ هنم نيلدتعملا

 ةقيتعلا ةينيدلا مكاحملاو ءاوبهذي نأ بجي نامثع لآ تافلخمو ةفيلخلاف) :ًالئاق ضفر هنكلو
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 ١ ١٠ 12222222222 ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا

 يف نامثع لآ نم لحجر نيبو هنيب قرف ىري ال هنأ عم ةفالخلا ماقمل مهتت هناهتسا هناوعألو

 عاونأب نيملسملا دنع مهتعمس داسفإ دعب اميس ءامدعو ادوجحو «ةفالخلا فاصوأ

 ىلإ ةطلسلا نم هوبحأ ام اولقن نييلامكلا نكل .ةياعسلا حئابقو (هدنغب روب) ةياعدلا

 ةعفد اهوغلي مل مهّنِإ معن .هوهرك نميف ةفالخلا نم هوهرك ام اوكرتو ادوبخا نم
 ديفتسي الئلو «جيردتلا ةدعاق ىلع ًايشمتو جراخلا يف مالسإلا ملاع راكنإ نع ازرحت

 مهتموكحل اهنوهركي امم اوك عم ةيمالسإلا تاموكحلا نم ةموكح اهنم
 ةلاكولاو ةباينلا دلقت ىلإ نوحاتحي اوناك نيضاملا كولملا ءالؤه «نألف ايناث امأو

 كلت نودب ةعورشم الو ةحيحص مهتاموكح دعت ال ثيحب ةحارصو امسر ءافلخلا نع
 الو هيف نحن اميف ةلاكو الو .ءافلخلا لبق نم نوبوصنم مهمأكو ةلاكولاو ةباينلا

 ىلع ردقن نحنو ءسكعلاب لامك ىفطصم بوصنم ديجما دبع ةفيلخلا لب «ءبصن
 انرظان نم ردقي الو «ةلاكولاو ةباينلا كلتل ةقطانلا ةيخيراتلا تاللجسلا نم ريثك زاربإ

 لامك ىفطصم ةلاكول ةفيلخلا فرط نم ةعقوم ةبوتكم ةيمسر ةقيثو زاربإ ىلع
 كرادتب انايإ مهبيذكت لامتحا نم نيفئاخ ريغ انأ امك «هنع هتباينو ئيطولا سلحباو

 .ثلاثلا هجولا يف هركذنس ام ىلع ءانب تاملكلا هذه انم اوعم ام دعب ةقيئولا كلت

 ىلإ لاحت تناك نيفعضتسملا ءافلخلا دهع يف ءارحإلا ةلاكو نألف ثلاثلا امأو
 ىف صوصنملا وه امك ةيعرشلا ماكحألا ءارجإ ةلاكو امًهوك لاح عارقألا ززكلولملا

 ةيلامكلا ةموكحلا عازتنا كلذ ىلع ساقي فيكو تالاكولا كلتل ةيخيراتلا تالجسلا
 ةيفردشلا ماكحنألا يرجُت اليكل :يأ «ةنايدلاب ديقتت اليكل ةفالخلا نم

 ناك ءافلخلا نع ةطلسلا قارتفا نم راودألا كلت يف ىضم ام نآألف اًعبار امأو

 نع ايندلا كيكفت دصق نع يراعلإ يداعلا بلغتلا هجو ىلع خيراتلا ةليط هعوقو

 ءاغلإو نيدلا نع ايندلا كيكفت عقو امك ذوفدلاو مكحلا نم اهيلع هل ام ءاغلإو نيدلا
 ىلإ يمري يذلا ثيبخلا دصقلا كلذب مويلا عقو امك ذوفنلاو مكحلا نم اهيلع هل ام

 . (ربغألا بئذلا) لامك ىفطصم :جنورتسمرا .(ةينيد ريغ ةدوكدم نيران: اكاكم
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 ةينامفعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا للبلد

 .ءافلخلا ىلع جورخلا نم رثكأ مالسإلا نيد ىلع جورخلا
 :ةيسنرفلا ةروثلا ديلقت

 يضاقلا ريبكلا يسنرفلا بالقنالا انب اولعتفا اميف اودلق مهنألف اًسماخ امأو

 رثكأو نيدلا نع ايندلا لصفب مهحيرصت هيلع لدي «ةسينكلا نع ''”ةموكحلا قيرفتب
 اوصخشي مل هتساردب اولغتشي ملو بالقنالا كاذ اوفرعي مل امل مهئاملعو نيملسملا

 ءافلخلا خيرات يف قبس امو .رمألا لوأ نم ةموكحلا نيبو ةفالخلا نيب لصفلا ىزغم
 ظ .ةينمزلا تابالقنالا ئدابم نع لزعمم وهف

 ءافلخلا نع ءافلحخ ةباينلا كلت ببسب 0 كولملا كئلوأ نآلف اًسداس امأ

 نإو «ةقرفلا مههوبق مدع نم امهقح كلذب ققحت دقو 5 ةفالخلاو ةطلسلا مهيفف

 ىلإ لعفلاب تلقتنا ةفالخلا لب «ةطساولاب ةفالحخ كلانه ةطلسلاب ةلصتملا ةفالخلا تناك

 ةرابعف ءافلخلا يف يقب اممو «ةيعرشلا ماكحألا ةماقإ نم ءافلخلا لعف لعفي نأ دهعت نم

 ةباينلا يعمم ىلا ةفئاضتملا اهتيهامو لعفلا نع ةفالخلا كفنت ال ذإ ءتحبلا مسالا نع

 :ةباينلا هب لصحت يذلا لعفلا نع كاكفنالا ىبأت هتمأ حلاصمل هلعف اميف ٌدلي لوسرلا نع

 .[؟>:ص]ساّنلا َنْيَب مُكْحاَف ضْرَألا يف َةَفيلَخ َكاَنْلَعَج اّنِإ ُدْواَد اّيإ» :ىلاعت هللا لاق اذلو

 اتاسبالمل ةيسنرفلا ةروثلا بقع ثدح ام ةنراقملا أطخ ىلإ يربص ىفطصم خيشلا هبني )١(

 ءارمألاو 0 و وسو وار اي ا ناك دقف .ةصاخلا

 ور مب كلا معو كلا معو ةعل ملعون يا كا

 وبما و ةسينكلا اومدهف «يركفلا ررحتلا ةاعدل ةصرفلا

 ,زئانجلاو جاوزلاو ةالصلاو ديمعتلا سوقط زواجي دعي ملف ابابلا ذوفن شمكناو «ةينيدلا

 .(558 75 غص ١ج) رصاعملا بدألا يف ةينطولا تاهاحتالا :نيسح دمحم .د



 | اب ب بسسس ةيئامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا

 ىلإ برقأ كولملا ءالؤه ةفالخ تناك هلامهإ زوجي ال يذلا لصألا اذه ىلإ رظنلابو
 ةرشتنملا انتلاقم يف انمكح اًضيأ اذهلو ءلمعلا نع نيغرافلا ءافلخلا ةفالحخخ نم ةحصلا
 تناك ةموكح ةيأ ةيمالسإلا ةموكحلا ولخ مدعب مارهألاو مطقملا يف ةنسب اذه لبق

 امم ءيش يرجي ال هنأ ءارقلا ىلع ىفخي ال مث .هيلع مالكلا ديزنسو «ةفالخلا نع
 لوبق ةيبآلا لامك ىفطصم ةموكح يف ةيضاملا ةيمالسإلا كولملا تاموكحل انه انركذ

 .اًيعطق ةيعرشلا ماكحألاب مايقلا ةباين

 ماق نم مالقأب ةرقنأ يف ةرشتنملا ةيلامكلا فحصلا ضعب هب كسمت ام يقبو
 رهدلا هدسفأ ام ىهو «ةلأسملا هذه حالصإ يف كب يرون لالح لثم ءاملعلا ماقم
 ىلا فئاظولا نإو ةفيلخلا ال ةفالخلل فئاظو كانه نإ" :كب يرون لالج غامدك
 نأشب صن دحوي ال ذإ «ةفيلخلا ال ةمألا فئاظو يه ةحيحصلا بتكلا اهيلع تصن
 راثآ ءافتقا ىلإ لزفتت ال -كرتلا- اننإو ,عمج ةغيص (رمألا يلوأ) ةملك نأو «دارفألا
 ءافلخلا نع تكسو «درفنملا مامإلا مازتلا ف ينعي "..نييسابعلاو نييومألا ءافلخلا
 نييسابعلاو نييومألا عم هراقحتسا يف ارتست ءاضيأ نودرفنم ةمئأ مهّنأ عم نيدشارلا

 ةشقانم دنع (نازول) رمتؤم ف حرص يذلا هيحأ ةعاجش نع رصاقت لحرلا اذهو
 ةيضقل هجو الف «ةينيد ال ةموكح مويلا كارتألا ةموكح نأب ةملسملا ريغ تايلقألا
 (نينط) ةديرج يف ةعقاولا هذه ترشتنا امك ؛ةموكحلا نيد نهنيد رداغي يلا تايلقألا
 يلا ياوعدل ةقدصم يبسح يهو 517 ربمسيد نم 77 خيراتو ١1 ددعب
 :تيبلامكلا .قوداالا :ناش..ى اذه يباتكا فو ىلوألا يلاقم يف اهيلع تيرحأ
 يفخث اَمَو مههاَوفأ نم ءاَضْعَبلا تدب دقه مهنع نييرصملا تاعفادمل ةبذكمو
 | 37 ةفيلخلا ال ةفالخلل فئاظولا نأ ملسنلو ١١8[ :نارمع لآ] 1ك مهرودص

 ىلإ اهتضوف تءاش نإو دحاو صخش ىلإ اهتضوف تءاش نإ ةمألاف ؛ةمألا فئاظو

 لصف ف تاعفادملا هذه ىودح ام انأ يردأ ال نكلو ؛ئيطولا سلما ءاضعأك ةعامج
 ءاهنع كفنت ال نأ مزليف ةفالخلل تناك نإ فئاظولا نأل «ةطلسلا نع ةفالخلا
 رومأ كانهف ةفيلخلا نع كفنت ال فئاظولا نأ جتني ةفيلخلا نع كفنت ال ةفالخلاو

 فئاظولا تناك اذإف ضعب نع اهضعب كفني ال 00 ةفالخلاو فئاظولا :ةثالث
 اًضيأ ةفالخلا تراص طولا سلجملل ةمألا اهتحنمو ةفالخلا فئاظو يهو ةمألل
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 ,ديحمبا دبع يف ةفالخلا ءاقب ىلإ ةبسنلاب فلح اذهو .هسفن هايإ ةفيلخلا راصو سلجملل

 ؛مهتاضورفم فالخ ىلإ يدؤي يذلاو .ةطلسلا نع ةفالخلا قيرفتو ةفيلخ هنوكو
 .ةينيدلا ديناسملاب ديؤت نأ نكمي ال ةينيداللا مهتطخ نإف فيخسلا مهقطنم اذكه

 يماس سايلاو (درعس) بئان يدنفأ يقلحخ ليلخ هلاق ام طسقي ريرحتلا اذمك

 اننامز ساقي ال " :هنأ نم ةناتسآلا فحص ضعب اهوق بتكو (شوم) بئان يدنفأ
 فئاظوب مايقلل "لاهأ اوناك مهدارفناب مهو مهيلع هللا ناوضر نيدشارلا ءافلخلا نامزب

 ,مهيأرب دادبتسالا ىلإ نيلئام ريغ ةروشملاب نيلماع اوناكو اهفاصوأب نيفصتم ةفالخلا

 ريغ اهفئاظوب مايقلا يف نمتؤيو ةفالخلا فاصوأ عمجتسي لحر اننامز يف دحوي الو
 ."اهطئارشو اهماكحأ نع لداع

 مدع وأ ةفالخلا رمأ يف دحاو صخش ةيافك يف سيل مهعم انعازنو انثحب نأل

 نع ةفالخلا ديرحب يف هلك ثحبلا لب «ةعامج ىلإ اهضيوفت مزلي ىح اننامز ف هتيافك
 ىدأ قيرفتلا اذهف «ةعامج وأ صخش يف ةفالخلا تناك ءاوس امهنيب قيرفتلاو ةطلسلا
 ةحاس نع ةيمالسإلا ةعيرشلا ديعبت بجوأو «ةينيدلا ةفصلا نع ةموكحلا خالسنا ىلإ

 انحضوأ امك ةحاسلا كلت نع ةفالخلا ديعبت نمض يف لامهإلا ضيضح ىلإ ذيفنتلا

 ماو روب الاطر ةةفؤاللا قفا ظرو ءاققلا فض يتوب هيلع ديره نه كنلو
 اوحرخأ نيذلاو .عوضوملا اذه ريغ يف اهيلع ملكتن ىرحأ لئاسم دادبتسالا ىلإ

 نأ نع ائأشل اماظعإو ةفالخلل امارتحا هولعف ام اولعفي مم لوألا اهعضو نع ةفالخلا

 وهو ءاضيأ دحاو صخش يف اهوكرت مهّنَأ ىري الأ ءدحاو صخش اهفئاظوب موقي
 ةذفانلا ةموكحلل اًريهطتو اهب ةناهتساو ةفالخلا نع اضارعإ كلذ اولعف لب «ديجملا دبع

 ةفالخلا نع اهلالقتسا اودارأ ثيح «ةموكحلاب مامتهالا اورصح مهف ءاهلخدت نع

 ال مهمالك ضقني مهعينصف (ةفالخلل ال) ةعامج ىلإ اهولقن يلا يه تناك ثيحو
 يطب نابل اوك انيق دامت :ةلعو اني يوت قوزع قانا زرززك ذاق انئاقلا و: وعمي يطق
 صخشلا ةيافك مدع ايعدا نيطولا سلحملا ىلإ اهلقنو ةفالخلا نع ةموكحلا عزن

 ةدهع ىلإ ةفالخلا تلقن اذهلو" :الاق امأكف «ةفالخلا فئاظول اننامز ف دحاولا

 ءاذكه الوقي نأ ةيقطنملا امهاعدم ةجيتن نأ نيعي "نيطولا سلحملا ءاضعأ يهو ةعامج

 ىلع ةموكحلا ريصم نع انابأ امهو «ةفالخلا ال ةموكحلا يه امنإ مهيلإ لوقنملا نأ عم



 اى جس ب ب ين ةيئامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا

 امهعقوأ يذلاو «ةفالخلاب ةموكحلا امهيلع تسبتلاف ةفالخلا ريصم نع انابأ امُهأ نظ

 فئاظو دوجحو مدعو ةفالخلا نع ةموكحلا كاكفنا مدع حيرصلا طلغلا اذه يف

 . "”امهلطاب نع فشكي هجو ىلع قحلا امهقطنأف ؛ةموكحلا فئاظو ريغ ةفالخلل

 نأ يلف نع ةفانسلا :ةلودلا قر امدق :هكسرعأ ةقااطا نإ قانا
 ءاهطئارشب نيلحتم ريغ مهرثكأ نأو «ةيقيقح ال بلغتلاب ةمئاق ةيروص امهتفالح

 نم اهيف نويلامكلا هلعتفا ام مظعتسي الف «مهعيمج يف ةدوقفملا ةيشيرقلا طرش اوعد

 :(7يكرتلا رعاشلا لاق امك لاقي قحلا نأ لب «رييغتلا

 ؟ممليب يدلوأ هن يديأ هن لوأ

 امث ةفالخلا دعت نأ نيب اًدج ماظعتسالاب قيقحو ميظع قرفلا ْنِإ ءالك :تلق

 لهأ هنأ ةطلسلا يوذ نم اهطئارش عيطتسي مل نم يعدي يح «نوسفانتملا هيف سفانتي
 ءاعدالا ىلع اًئيبم هنوك عم اذهف .اهيف اًرصقم نوكي نم اهفئاظوب مايقلا يعديو ءاهل
 رظنلاب ةفالخلا ناكم نأ ىلع لدي ةمألا ريرغت نع ةرابع لب «رمألا سفنل قفاوملا ريغ

 ثيح نم فرشلاو ةعفرلا ةياغ يف نيررغملاو ررغملا سوفن يف ةخسارلا ةديقعلا ىلإ

 ساقت فيكف «هتموكح يف ع هللا لوسر نع ةيباينلاو ةينيدلا ةسائرلاب اهصاصتخا
 نع اهدعبتو ةموكحلا هنع ضرعت نأ يغبني امم ةفالخلا نوك داقتعاب ةيلقعلا ةلاحلا هذه

 .ةباينلاو ةسائرلا كلتل ةنمضتم اًنوك ريغ ريبعتلاو ضارعإلا ءاذحل ةلع الو ءاهتحاس

 ىلوألا ةديقعلاب اهسايق نمو ةيناثلا ةديقعلا نم هب ذايعلا مث ىلاعت هّللاب ذايعلاو اذه

 مهنم اهرذحيو ةمألا ىلع مهمكحتو ءافلخلا دادبتساب اننوضراعي نيذلا نأ ئراقلا اهيأ ملعاو )١(

 يف نوعراسي نيذلا مه يماس سايلإو يقلح ليلخ لثم ثحبلا كلذ يف مالكلا نورذبيو
 ؛هتقو ىضم يذلا دادبتسالا ةمذم يف اورثكأ نإو «هناوأ يف دبتسم لك بناح ىلإ مامضنالا

 تشتف اذإف .ةبردتملا همادحو ةصاخلا هئايلوأ لب هب سانلا اورذنأ نأو دادبتسالا ءادعأب مه امف

 نم «لامك ىفطصم عم مويلاو «لامجو تعلطو رونأ عم نييداحتالا نمز يف مهتيأر مهنع
 كبسحأ روتسدلا نالعإ لبقو «ديحملا دبع ىلعو ديحولا دمحم ىلع بلاغلا دبتسملا هنإ ثيح

 قفانم لك رش مهاقوو نيملسملا هللا محرف .هتقيرط حادمو ديمحلا دبع راصنأ نيب مهدحت
 ظ نر مر ءاناهرلا عيت روكي ف اهلل عقل

 .(ص.م) ."؟هدعب راص امف لبق ناك اذام " هانعمو .هتيجارعم يف يولوملا بلاغ خيشلا (؟)
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 .ثحبلا اذه قلعتت ليصفت هدايز انم ء ىججيس و

 :ةفالخلا ىف هبهذم

 ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا

 نأ يهو :ةفيلخلاو ةفالخلا يف يبهذم وه ام ىلع انه صنأ نأ دب الو
 .ةرابع يه لب ةيمالسإلا تاموكحلا ىدحإ امب زاتمت ةفص نع ةرابع تسيل ةفالخلا

 ,يمالسإلا عرشلا ماكحأب مايقلا يف ْهِيو هللا لوسر بانم ةبئان ام ةموكح نوك نع
 عقو امك ةباين الب ةموكحلا لثم نينكرلا دحأ دقف '''ىمو ةباينو ةموكح نانكر اهلف
 ,ةفالخلا تدقف ديجملا دبع ةباين يف عقو امك ةموكح الب ةباينلا وأ ةرقنأ ةموكح يف

 ةفالخلا ةقيقح نأ لجألو .لاحم وهو «ءزجلا نودب لكلا دوجو ةلزنمم نوكي هنأل
 ةفالخلا ةفص نإ اهنع ثحبلا انررك ىلا ىلوألا انتلاقم يف انلق كلذ نع ةرابع

 نإو ناكمإلا ردق ىلع اهطئارشل ةعمجتسملا ةيمالسإلا تاموكحلا عيمج يف ةدوجوم
 تناك اذإ هنأل ءامب تاموكحلا كلت نم ةنيعم ةدحاو زايتما ىلع ماعلا فرعلا ناك
 اهيف دحوت مرح الف اهفئاظوو ةيمالسإلا ةموكحلا طئارشب ةاعارملا عم ةموكح كانه

 ةياعر ةفالخلا ققحت يف مزاللاف .اهنيعب ةفالخلا نع ةرابع يهو ءانركذ يلا ةباينلا
 ردق ىلع ةفالخلاب ةيمالسإلا تاموكحلا فاصتا نوكيف ةيمالسإلا اهطئارشل ةموكحلا

 نم هيحجوتلا وأ ةثارولاك ربتعملا رابتعاب بستكت ال -ةفالخلا :يأ- يهو «ةياعرلا كلت

 :ةعامج وأ صخش لبق

 عم ءافلخلا ددعت مزلتسي ةيمالسإلا تاموكحلا عيمج يف ةفالخلا دوجو :ليق نإف

 د لك هج زم :ةيعم ندي وتخلق دددعلا نا رع مدع ةابلق املاك تددعت رارج قاذأ
 ىععي ءًاسأر اهنم ءيش نوكتي ال وأ لكلا ةوق صقتنتف ىرخألاب ةيمالسإلا تاموكحلا
 يهو ةفالخ لك اهنمضتت ىلا ةموكحلا ددعت نم أشن امنإ ءافلخلا ددعت يف روذحملا نأ

 ةفالخلا نع مهثيدح دنع نيملسملا ءاملع نيب هيلع قفتملا حيحصلا فيرعتلاب فلؤملا ديقت )١(
 (ايندلا ةسايسو نيدلا ةسارح يف ةوبنلا ةفالخل عوضوم) اهّنأب يدرواملا اهفرعي ثيح
 بحاص نع هياين) هنأ نودلخ نبا دنع بصنملا اذه ةقيقحو .(”ص) ةيناطلسلا ماكحألا
 (امامإو ةفيلحس هب مئاقلا «ةمامإو ةفالحس ىمست ايندلا ةسايسو نيدلا ظفح يف ةعيرشلا
 .ةيراجتلا ط ١7 7”ص ةمدقملا
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 ةئرو ءاملعلا نأ ىري الأ .ةفرصلا ةفالخلا ال اهعبطو تيلخ اذإ ددعتلا لبقت ال ىلا .

 كلذبو «ةموكحلاب ةنرتقملا ةفالخلا يه ددعتلا نع ةيبآلا امنإو ؛مهترثك ىلع ؟ءايبنألا

 (ةيمالسإلا تاموكحلا ددعت زاج اذإف .ءاملعلا ةفالخلا نم ءافلخلا ةفالحخن زاتمت نارتقالا

 عنام الف اهسأرب اهنم لك نّوكت ددعتلا عنمب ولو ةقشلا دعبب ةرورض كلذ ناك لب

 ةفيلخ مهنم دحاو ذاختا عفنألاو بوصألا نإ معن .ءافلخلاو ةفالخلا ددعت نم نذإ

 نيب ةملكلا ديحوتل عجج رم رخآ هداهتجاو هيأر نوكيو مهيلع هذوفن معي مظعأ

 امك داهتجالا لهأ هنأ ىلع مالكلاو ةيداهتجالا لئاسملا ف فالخلا ديدحتو نيملسملا

 ,كلذ مهل رسيتي له يردأ ال نكلو ءاضر ديشر ديسلا ذاتسألا عم اهانمتأ ىلا

 نأ نم مطقملا نم اهتارقف ضعب قبس اميف انلقن ىلا ةلاقملا بتاك هلاق ام امأو

 عيمجب شحاف بذكف ةئارولاب ال نيملسملا ءارآب نينمؤملا ريمأ اولعج نييلامكلا

 ةمذرش ءارآب نيملسملا ءارآ امو .هنم رمألا عزن دعب نينمؤملل ريمأ ال ذإ هتاملك

 ةرقنأب مهسلحجم دقعنا فيك "'يردت لهو لي هلوسرو هللاب نونمؤي ال مهرثكأ

 ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا

 كلس نميف ءادردلا يبأ ثيدح حرش) يف هل ةلاسر ف بحر نبا هدروأ ثيدح نم ءزج (1)
 يف هجام نباو يذمرتلاو دواد وبأو دمحأ مامألا جرخأ) :لاقف «(املع هيف سمتلي اقيرط

 تئج امأ" :لاق "585 هللا لوسرلا نع هب ثدحت كنأ يغلب ءادردلا يبأل لاق الحر نأ مهبتك

 املع هيف سمتلي اقيرط كلس نمإ») :لوقي علي هللا لوسر تعمس امأ :لاق ال :لاق "؟ةجاحل

 نإو بلطي امب ءاضر ملعلا بلاطل اهتحنجأ عضت ةكئالملا نإو ةنجلا ىلإ ًاقيرط هب هل هللا كلس

 دباعلا ىلع ملاعلا لضفو .ءاملا يف ناتيحلا يح ضرألاو تاومسلا يف نم هل رفغتسيل ملاعلا

 الو دا اوثروي مل ءايبنألا ةثرو ءاملعلا نإو «بكاوكلا رئاس ىلع ردبلا ةليل رمقلا لضفك

 .((رفاو ظح هذحأ هذحأ . نمف «ملعلا اوثرو امنإو ءامهرد

 7 يب كش ال (؟)

 ذاختال هططحخ بسح سلاحا ليكشت يف لحدتلا لامك ىفطصم ةداع نم ناكو «سلخنا اذه

 بحاص جنرتسمرأ اهروصي امك-تاباختنالا تناكو .هتارارق ذيفنت يف انوع اهئاضعأ

 يروتاتكد امتايط يف لمحت لزاهم ةدعل ريوصت تناك كروتاتأ نع عفادملا باتكلا
 | خخ“



 ١ ْ ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا

 ال هلوقو ؟ندألا يقي يه ىلا لوضانألا مهيردي الو ةمألا مهتبخختنا فيكو
 مل نأ لاحلاو «يب اًضيرعت ةئارولا راركتب لحرلا دارأ دقو «,بذكلا ةمتت نم ةثارولاب
 اوكلس مهنأل ةثارولا ةداع قرخب نييلامكلا ذحآ ولو ةيثارولا ةفالخلا يلاقم ف مزتلا
 ةدعاق ىضتقم ىلع هيلي يذلا وهو سداسلا دمحم نم ديجملا دبع اوفلختسا وأ اهقيرط
 نامثع لآ نم سيل دحأ ةفالخ ىلإ اولدع ولو .نامثع لآ يف ةيراجلا ةئارولا
 ةينيد ةفص اًفوك ثيح نم اههركي ملو امل الهأ ناكو الثم لامك ىفطصمك
 ديحملا دبع ةفالخ اًضيأ ركنأ ال انأو .كلذ مهيلع تركنأ امل اهقوقحو اهذوفن هوطعأو

 ال نيتللا ةموكحلاو ةطلسلا نع هلزانت ىلع ضرتعأ لب ؛هصخشل هيلع ضرتعأ الو
 نم ةلاقم ف يمالك نبأ ملو .اهفودب ةفالخلا ىقبت الو امهنع ةفيلخلا يلخت زوحي
 صخشلا ناكم نأل رخآ ةدناعمو ءافلخلا صاخشأ نم صخش ةدضاعم ىلع يتالاقم
 ىضتقمو ةفالخلاو ةموكحلا موهفم ف رظنلا صيحمتب تملكت لب «تاشقانملا عسي
 نم ةلاقم ةيأ ىلإ نيترك رصبلا عجراف انركذ امم كش يف تنك نإف 2ع رشلاو لقعلا

 ةيحرسملا هذه ةجيتن تناكو .لايتغالاب هيضراعمل هديدتو ريهامجلا ةبغرب هتناهتساو كروتاتأ
 ةبغرلا يحالسب مهقوسي ذخأ ثيح هتضراعم نوكلمي الو هتدارإل نوعضخي ءاضعأب ءاج نأ

 بعشلا بزح 7١ هص) ."ربغألا بئذلا-لامك ىفطصم" جنرتسمرأ باتك رظني . ةبهرلاو
 .هموصخ لايتغا ٠١< 59ص ةقلطملا ةطلسلاو

 ىغب رصحنا ولف ءافلخلا صاخشأ نم نيعم صخشب قلعتي ال يمامتهاو يمازتلا نأ امكو )١(
 مهعينص اولوأتي نأ مهنكمألو رمألا نامل نيعمللا صخشلا كلذ ىلع مهناودعو نيلامكلا

 اهسفن ةفاخلا علخ لوألا يلاقم يف تلق امك هرلعف ام نكلو .رخآ ةعيبو ةفيلح علخب
 ةمألا نم اطايتحاو امزح هقوقح نع ةفيلخلا لزع اًضيأ اذه سيلو .اهتموكح نع اهزعو
 ريغ هسفن ىوه يف ذوفنلاو ةردقلا نم هزاح ام لامعتسا عيطتسي اليك ةفيلخلا صخش يف
 لامك ىفطصم صخش وأ ئطولا سلحملا يف اًضيأ ىرجي لامتحالا كلذ نأل «ةمألا حلاصم
 ةردقلا لامعتسا ءوس نم مهعنمت ةوق يأف «ةفيلخلا نع ةعزتنملا قوقحلا مهيلإ تلقن نم
 ةيقاب ةردقلا نوك لاح هنم ةعنام يه نكتلف ةمألا ةباقر عناملا ناك نإف ؛مهيديأ ىلإ ةعدوملا
 دض هل اًبصعتمو نيدلا ديحو دمحم ةفيلخلا ةرصنب اًمزتلم ئلاخي نمو ءاذه .ةفيلخلا دي يف
 يذلا وه نيدلا ديحو ناطلسلا ناك لا ةفالخلا ةرصنب يمازتلا ةطلغ أشنمف ديمحلا دبع
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 هشرع حربف هسفن ىلع رطخلا نقيأ نأ ىلإ اهنع لزانتي لو اهقوقحب ظافتحالا يف تبث
 ةفالخلا مرحي نأ ضري ملو اهظوظح هسفن مرحي نأ يضرو هيف دلو يذلا هدلبو هرصقو
 ناكف اهانيل ةفالخلا ليطعت ىلع نييلامكلا حلاص هنإف «ديمحلا دبع فالخب ءاهقوقح

 لب ةفالخلا ةمارك ةعاضإ يف الثم راسو «للبلا ريغ ىلع لصحي مل ءاملا ىلع ضباقلاك

 .ةمايقلا موي ىلإ امب لمع نم رزوو اهرزو هيلع ةئيس ةنس نس دقلف ءاهتمورأب اهتعاضإ
 مدعو ةطلسلا نع ةفالخلا ديرحت يف نييلامكلا أدبم دض نيدلا ديحو ناطلسلا داهجو

 رادتعالاو ةزارلا ىف نع وهو هناسحالا ور ةراقلا لإ لابو ,اذدج هوي هللا ةبالمقنا
 عاري مل هنأ ةهح نم كلذ ىلإ هحايتحا امنإو «نييداحتالاو نييلامكلا هتاداعم ةهج نم

 مل نم ةلماعم مهلماعف .هلكلكب اهيلع ًالماحتم هلكب اهيلإ اهجوتم اهتياعر قح مهتاداعم
 نيطلسم مهك رتف ءاحوتفم اباب مهنم ريخلا ءيحب لامتحال ىقبأو مهب هنظ ءوس لمكتسي

 نم دابعلاو دالبلا ذاقنإ ةصرف تافأو مهريغ ىلع مهطلست قوف نيملسملا هللا دابع ىلع

 دوجي نأ ئممتن الو اهلثم, نامزلا دوحي ال اد ةنيمث ةصرفلا كلت نوك عم مهنتفو مهرورش

 نيذللا رسعلا يف رسيلا جامدنا ىربكلا برحلا يف ةميظعلا انتيبولغم نمض يف ةحبدنم هب

 يف ناسنإللو .رخآلا مظع ردق ىلع امهدحأ مظع لعجو «نينيرق هفطلب ىلاعت هللا امهلعج
 لاتق بنجتي ميلح نمو ءاهكفس ىلا ءامدلا نم عبشي ال موهنم مولظ نمف :ناولأ انرايد

 يف نورمتسيف نوملاظلا ضهني مث ؛ممهب هبشتي نأ ةفاخم مهيلع رفظ ام نيح نيملاظلا نيلتاقلا

 لاحلا رركتيو نيملاظلا ءامد نم بنتحا ام فاعضأ نيمولظملا ءامد نم نوكفسيو مقايانج

 ةوق نوملاظلا دادزي رود لك ةجيتن فو ءلاجسلا لثم امهنيب لادجلا رادي :يأ نيقيرفلا ىلع
 نك. كنظ امف ملظي سانلا ملظي ال نم ناك اذإف .ةريسلا قرف نم امهنيب امل ءافعض مهريغو

 :لتاقلا نسحأ دقلو ؛محري ال نم محري
 اناقشأ هب انافوأو اودعس اندهع ةمارب اوسن نيذلا نإ

 نئلف مهيمولظم حاورأ هل اهوفعت ال امم نييلامكلا ةحاسم يف نيدلا ديحو ناطلسلا بونذو

 طرف نم نيكسملا مار دقو ءاهيلع اوغب يلا مالسإلا حور هل اهوفعت ال نأ كشويف تفع
 لادتعالاو ملسلاب مهعم ىرجف زيلحنإلا ركمو ةسايسلا يقيرط الكب طيحي نأ هتين نسح

 قيرط حم نإف «مهتاحارتقا ىلع مهمواقت ةوق لوضانألا يف دعي يح لامك ىفطصم ثعبو
 . فاحانو كلذ يف هعضاوو هثعب نم ةقيرط يهف ةمواقملا قيرط حمم نإو هقيرط وهف ملسلا
 هداعتساو هتفيظو نم لامك ىفطصم لزع بلطف ءركملا رمأ يف هوضراعو زيلحبإلا هبقاعف
 يف انيلع هرفظ ةروكابب رطب اندالب ةمصاع ةناتسآلا لتحم ذئكموي زيلحنإو «لوضانألا نم
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 أطبتو ناطلسلا للعتف «كلذ يف هئافلح عم ملكلا قفتم اهنم دلوتملا هطخخسو ىربكلا برحلا

 جرخ لب لامك ىفطصم هبحتسي ملف هيلع هوحرتقا ام ذيفنت ىلإ رطضا ىح نيرهش ةدم
 يف دجوي نأ ححريو هيلع جورخلا ةحصب نمؤي ال ناك هنأكف هل ثرتكي مل ناطلسلاو ؛هيلع

 ةحمامللا ةمئاقلا ةوقلا كلت لح زيلحنإلا حرتقا مث .نطولا ةمدخل ةدعم ةيركسع ةوق لوضانألا

 تناك يهو (سوردنم) ةنده ماكحأ ىلع ءانب مهدونجب لودلا اهرمأب موقت ال بح اهتلازإو
 داكت ال ذئتقو تناكو اهنم امب ةلتحملا ةيبنحألا تاوقلا درطل ةناتسآلا ىلع يشمت نأ ديرت

 مامتهالاو اهيلع لماحتلا ف لهاستف «ناطلسلا ىلع جورخلا ةيضق مامتإل لب «هعيطتست
 دعب الإ اًيمسر ردص ام صاع هنأب لامك ىفطصم ىلع مكحلا نأ كلذ ىلع ليلدلاو ءاهتياكنب
 لثم نيللاو فطللاب لامك ىفطصم لماعي نم ةرازولا يلو مك ةدملا كلت يفو «هنايصع أدبم

 دونج ىلع لامك ىفطصم موجه عقو اًضيأ ةدملا كلت يفو ءاشاب حلاصو اشاب اضر يلع

 لك وهو لوضانألا دالب ىلع ءاليتسالا يف تعسوتف اهجيه ىح طقف ريمزأب ةلتحنا نانويلا
 دملاو رزجلا اذه ةياغ تراصف ءرقهقتلا ىلإ اهئجلي ام اليلقو اهمامأ عحري مث اهيلع لوصي موي
 ىلإ نانويلا تلصوو اهسفنأو اهاومأ تحستكاو اهارقو لوضانألا دالب تبرخ نأ نيدتمملا

 ةناكمو ةطسب نانويلل ناك نيحلا كلذ فو .اهدونح تحت لوضانألا فصن لظو ةرقنأ باب

 نمضتت ةقاطلا قوف ةديدش ىهو (رفيس) ةدهاعم لودلا انوفلك «لوضانألا يف ةحضاو

 (سوردنم) ةندهل انضقن :ةيناثلاو «ةماعلا برحلا يف انلوحد ىلوألا :نيتيانح نم انيلع ةبوقع

 انم نكي مل ولف .نيبرحلا نيلك يف نيبولغم اننوك مث ةيضقنملا ىلوألاب ةقحال ابرح انثادحإو
 ةنده ىلإ انعنخ املو انبلغ امل نييداحتالا دي بسك وه يذلا ىمظعلا برحلا ف لوحدلا

 نكي مل ولو .ريمزأ لالتحا اهيلع ئبملاو ةناتسآلا لالتحال ةدعاسملا ةرساخلا (سوردنم)

 نع ةنوصم نيحلا كلذ ىئح لزت مل ءافلحلا نيب ةطبارلاو ةجردلا كلتب (رفيس) ةدهاعم

 ؛نانويلا نيبو امهنيب وأ سيسنرفو زيلحتإ نيب ةطبارلا تناك ءاوس «لالحنالا بئاوش

 ناطلسلا ىأر يذلا فقوملا كلذ يفف .هيفلاحم دنع هذوفن زكرم يف رقتسم سولزنيفو
 دايدزاب ةمألاو ةلودلا ىلع راسخلا ريغ ةيلامكلا تاكرحلا ماود نم لصحي ال هنأ نيدلا ديحو

 ةعاطلا نع مهجورخب يمسرلا مكحلا مهيلع ردصأ ءاهيف ةيبولغملا فعاضتو برحلا تاعبت

 دعب داع لب ؛مايألا ىدم الو مامتهالا ماوتب هاضتقم ىلع رجي مل اذه عمو مهي ليكدتلاب رمأو
 ءافلحلا ةسايس ىلع ريغتلا ءورط دعب اميس ال مهيف حماستلاو لهاستلا ةقيرط ىلإ ةليلق ةدم

 ةلهاسملا نم لاحلا تقرت ام اًريثكو ءاهمامأ نييلامكلل ةمواقملاو ةايحلا راثآ روهظو نانويلا عم



 | 1١ سببا _____22ا-___ ا ل ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا

 ناتيهتنملا ناتريخألا هاتتس كلذ ىلع ىضمو .ةينالعو اًرس ةدضاعملا ةحرد ىلإ ةحاسملاو

 قبي مل نأ ىلإ اهيف هاقبإو ةرازولا هالو يذلا هنأ عمو ناطلسلا ىلع لامك ىفطصم ةرصنل

 ةوفصف .ةعيجفلا كب لامك ىلع ديهشلا ةبقاع دهش ام دعب ةناتسآلا يف ءاقبلا ناكمإ هسفنل

 عم زيلحجنإلا هداكف لاحلا لوحتف لامك ىفطصم<. زيلجنإلا ديكي نأ دارأ ناطلسلا نأ مالكلا

 .ةيبنجألا ةململا لاوز دعب هتعاطل عضخ هنأ اعنتقم لزي مل وهو «لامك ىفطصم

 اشاب قيفوت ةرازو ريغ ءيش هيلع امب دهشي مل ولف -هللا هحعاس- نييلامكلا هتحماسم امأو

 ةئيه تناك ةدملا كلت يفو «رثكأ لب انلق امك نيتنس اهيف هماقأ دقو «ةدايزو ةيافك اهيف ناكل

 امك مهقانعأ يف ةفيلخلا ةعيدوو هللا ةعيدو يه ىلا ةموكحلا نم مهسفنأ نولسي ةرازولا كلت

 ءادعأو هللا ءادعأ مه نيذلا نييلامكلا ىلإ جردتلاب افوملسيو نيجعلا نم ةرعشلا لست

 وهو اشاب قيفوت ةرازو نمز يف سيلوبلا ىلع ةماعلا ةيريدملا ةفيظوب لغتشا يذلاو .ةفيلخلا

 اهيف هترصنل ةبوثم اهل ايلاو ةناتسآلا ىلع مهئاليتسا ةادغ نويلامكلا هلعح كب دعسأ يالريمأ

 : قفتي داكي الو .كينالسلا ةاغب يديأ ىلإ ديمحلا دبع ناطلسلا ةموكح دض ىلع مه

 ءاضقلا ءاح ذإ) ةيضق سكع نم رد هلل «قافنإلا هيلع عقو نم ةدعاسعو اذه لثم. خيراتلا
 مكو مهرمأ رخاوأ يف نيدلا ديحو ناطلسلا نم نييلامكلا لان ام اذه .(رصبلا يمع

 نييلامكلا يف ىلاعت هللا ةداع نمو .مهتضمن لئاوأ يف هبانج ىلإ باستنالاو ههاح نم اودافتسا
 اشاب مظان موحرملا نأ امك «نهيلإ نسحأ نم مهي هنم مقتني نم لوأ نوكي نأ نييداحتالاو

 لماك ةرازو دنع هتيامحو هتعافشب مهل حمس يذلا وه ناك يلاعلا بابلا ةفص يف هولاتغا يذلا

 ديرف ةرازو قبس نمم ناك قزمم لك مهيديأب قزمملا ريبكلا ديهشلا كب لامك كلذكو ءاشاب

 يف لتقلاو رهقلا ةسايسب ىضرلا مدع يف اًرصم ناكو «نييداحتالا نأش يف لادتعالا ىلإ اشاب

 رداغ لكل ناك اذإو .رامنس ءازج هوزاجو راجحألاو بشاب هولتق ىح مهايانج لباقم

 تنعمأ اذإو «ءاذه .مويلا كلذ يف ءاول نيرداغلا مظعأ اونوكي نأب ءاقحأ مهف ةمايقلا موي ءاول

 فرشلا عقاوم تيأر مث «ةسرتفملا بائذلاو ةسئرتملا بانذألا نم اندالبب ثدح اميف رظنلا

 :هلوق دمحأ تازجعم نم هناح نم دعت نأ كيلع الف نييرصملا دنع امل ةدهمملا

 ديهمت رصم يف هلف هنا وأ هديس ءوسلا دبع لاتغا املكأ

 قئاقحلا ةيلامكلا فحصلا فيرحتل الاثم ركذأ نيدلا ديحو ناطلسلا يف مالكلا ىلعو



 ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا وأرسل سس ا دل سل ١15

 ةديعب ةيصخش تاضيرعتب قاملك ىلع نيضرتعملا ةلباقم نأ كل نيبتي ىح قالاقم

 ىحر اهيلع رودت يلا ةلأسملا رهوجب ةقلعتم ريغو ركفلا ةهازنو رمألا ةقيقح نع
 ةظيلغ موتش امي اولاص ىلا مهتحلسأ مظعمو .ماحفإلاو زجعلا راثآ نم ةرظانملا

 ناكف .يلاقم يف ةعدوملا ةيقطنملا نيهاربلا نع املواطت عم ترصاقت تايرتفمو

 هيف اوغلاو قحلل اوعمست ال لوقي لازي ال مهرودص يف سوسوي يذلا مهسحاه
 دقو .اورجف اومصاخ اذإ نيذلا اهفاوخإ نم اهفرعأ ةنشنش هذهو .نوبلغت مكلعل

 ربمسيد نم 9 خيراتب (ماشقأ) ةديرج يف هتأرق ام وهو :ربتعملا هب ربتعيل هيف اوملكت امدنع
 ىلع هيلإ راشملا ناطلسلا دهع يف ردص يذلا مكحلا ىلع ةديرجلا كلت جاجتحا نم 7

 تركذف «تاذلاب ناطلسلا بلطب (داهتجالا) ةلج بحاص :تدوحج هللا دبع روتكدلا

 هتلجم يف يوبنلا ثيدحلا ظفل ةباتك نع ةرابع تناك اهّنأب هيلإ ةوزعملا ةمهتلا (ماشقأ)

 يلا دئارحلا تاقرو نع اهل ةنايصو ثيداحألا ظافلأل اًمارتحا اهتف ناطلسلا ةرازو تناكو

 ركفلا اذه يف ةرازولا تباصأ-لامعألا سئاسخ يف اًهولمعتسيو سانلا اب نيهتسي ار

 مكحلاب تددنو كلذ ىلع اهداقتنا (ماشقأ) تندرا مث - تطرفأو تأطحخأ وأ يطايتحالا

 يلا ةيروهمجلا ةموكحلا ةطخل اًرياغم مويلا هيلع يشملا تأرو روكذملا روتكدلا ىلع رداصلا

 (ماشقأ) اهتكح ىلا ةيضقلا نأ لاحلاو ءىطسولا نورقلاب ةقئاللا ماكحألا لاطبإل تسسأ

 ةداعسلا ريهاشم نم وه يذلا تدوج هللا دبع نأ يهو :هتركذ امم ميظع قرفب ترح

 لتقب هلك يبلا مكح ىلع عنشو ةظيرق نب ةوزغ نع هتلحم يف ثحب ايكرت ف ةينيداللا
 مايب) ةديرج يف اهتبتك ةليوط ةلاقمع. همالك هيلع تددرو هتجحاح ينأو اليقث اعينشت مهارسأ

 ءازحلا نوناق ةدامب دحآوت نأ ةرازولا نم ناطلسلا بلط مث ١977 سرام نم ١8 (حابص

 تيسن امو .همالسو هللا تاولص مهيلع ءايبنألا ىلع ءاجهلاو نعطلا مئارج نع ةئثحابلا

 اهليصافتب فحصلا يف ةحرصم امنوك عم اهسانت تداك امو ةيضقلا ترج فيك (ماشقأ)
 بنذل اريغصت نيبلا فيرحتلا اذمي ءوسلاب ةرامألا اهسفن اترمأ نكلو «ةيملعلا اهتاشقانمو

 ثرتكي ملو هيلع نيدلا ديحو نالعلسلا روب اومكحي ىح ءارقلا نيعأ ف تدوح هللا دبع
 ةرادإلا نكمت دعب دقتنتسو .ةلأسملا ةقيقح نوفرعي نيريثك سانأ ىدل بذكلا ةحاضفب

 هيفخت و هكولت امع حصفتو «ةفرخم ريغ ةيضقلا لصأ ىلع اهزاكترا مامتو ايكرت يف ةينيداللا
 ماكحأب مهقاحلإو مالسلا مهيلع ءايبنألا يف نينعاطلا ةازاحب ىلع راكنإلا نم اهناسل تحت

 ظ .ىطسولا نورقلا



 #1831 بببا 9 ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا

 اوبصن نيذلا مهفأب نييلامكلا حدم نم مهمالقأل رسيت ام ىلع اورك نيح اوررك

 ام ءاس «نيدلاو نطولا ةنوحخ اننأب انحدقو مالسإلا ةضيب نع عافدلل مهسفنأ

 ىلع لبق نم تالاقم يف تهبن دقو .ميظع هللا دنع وهو اًئيه هنوبسحتو نومكحي
 ضاوققلا ةيبكق» نعم كارتألا ةينايسم ةقلعتملا تالا لق ©'"قيرضملا تالاف نظفي

 مهفلبم كلذ» لهجت نأ نم فرعأ اهوك عم نييلامكلا دضا يف اهاتفأ نم نييعتو

 : محتلا4ىَدَتْها ِنَمب ْملغأ َوُهَو هليبس نع لّض ْنَمِب ْمَلْعَأ َوُه كبر نإ ملعلا َنّم

]. 

 لوقب نيدلاو نطولا ةنايخ سنج نم ةيلامكلا ةعدبلا ءاقلت انفقوم دع هبشأ امو

 * َنيدس َكِرُمُع نم انيف تئبََو اًديلَو انيف كبرت ملأ :هلوق دعب ْرككِلَكا ىسومل نوعرف

 باوج نم ناكف ١9[ 218 :ءارعشلا] «نيرفاكلا نم تنأو َتلَعف يتلا كتلغف تلعفر

 .[1؟ :ءارعشلا] «ليئارسإ يبت دبع نأ ّىَلَع اَهْتُمَت ٌةَمْعن : كلتو» كيلا ىسوم

 ديبعت ىسنيو هيف يبر يذلا هئشنم ىدل هبحاو نارفكب ىسوم دحخاؤي نوعرفف
 .ليئارسإ ئببل هسفن

 اهثدحأ ىلا ةطلسلاو ةفالخلا ةيضق ف رصم ءاملع نم باتكلا نإ مث

 اودحباو اومهتاو اوبرغو اوقرشف ةلأسملا بل كاردإ نع نيديعب نولازي ال «نويلامكلا
 خيراتو ةفالخلاو ةمامإلا ثحابم يف ةعساولا مهمولع طسبل ةعيرذ اهتثحابم اولعجو
 لوصأل افلاخم ىقبي اليك نويلامكلا هلعف امع راذتعالا لوح موحي كلذ لك «ءافلخلا

 وسو نايلافكلل مهدييأت بسم و رصلا ”نباتك وم ةرملا ئوكشلا ”ةعراقلا "ظلي 13

 :نيلماع ىلإ عجري يقيقحلا ببسلا نكلو .يربص ىفطصم خيشلا هيقل يذلا لابقتسالا
 يذلا يركسعلا رصنلا ريثأتل-كاذنيح ملاعلا يملسم نم مهريغك-نييرصملا عوضحخ :لوألا

 نم مهذقنيو ديدج نم نيملسملا دحب ديعيس هنأ اونظف نانويلا ىلع لامك ىفطصم هزرحأ

 اهنم قاذ ىلا برغلا ممأ نم مهريغو نييلاطيإلاو نييسنرفلاو زيلحنإلاك ةازغلا مهئادعأ

 ةجوم ترهظ «ةفالخلا ءاغلإب كروتاتأ ماق امدنع نكلو . رامعتسالا تاليو يمالسإلا ملاعلا

 لطفل دار طبل هيناتا هياق ةودقلا يصل من ةمراع

 ف ىفطصم خيشلا دض تالاقم ةباتكب رصع.زيلحنإلا ءالمع نم باتكلا ضعب مايق :ينباثلا

 .فطتقملاو مطقملاك رمعتسملل اهئالوب ةفورعملا فحصلا



 ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا را رس أل ,٠ لمللل_ 1غ

 لاح راص الإو امرك وأ اًعوط هقفاوي نأ نيدلا ىلعف نيدلا قفاوي مل نإ هنأكف «نيدلا

 نيدلا ديحو ناطلسلاك لامك ىفطصم أوان نمل مالسإلا نيد يف اكسمم الو ةرذعم

 كلسن نأ امإ" :هعايشأو مالسإلا دحب ةلازإو داسفلا راهظإو دالبلا عيبب همهقا يذلا

 ًأوانو ناخو شغ نم لك ىلع يضقنو ممألا ىقرأ نوكن يح انتداعس قئارط

 انرحؤي يذلا نيدلا اذه حرطن نأ امإو «نيدلاو نطولا ءالعإ ليبس يف نيدهاجما

 ءالعإ ليبس يف دهاج نم خيشلا دارم نوك ىلإ رظنلابو ."ءاعمج ممألا ءارو انلعجيو

 انرمأي لب نيدلا اذه فرتعي نأ امإ" :ةصالخ همالك ئبعم نوكيف نييلامكلل نيفلاخملا

 نيدلا حرطن نأ امإو هيفلاخم ىلع دقنلاو دقحلابو لامك ىفطصمل ميظعتلاو بحلاب

 انداسفو انثئبحو هحالصو لامك ىفطصم بيطب هتقث نأ ةلصفنملا ةيضقلا هذه دافمو

 ناك نإ معن .”لامك ىفطصم يف باتري الو هنيد يف باتري هنأك «نيدلاب هتقث قوف

 هتنزاومو نيدلا ةمكاحم نعو مكحلا اذه لثم نع فك ول فيفكلا لحرلا اذهل اًريخ ناك )١(

 هودرفأ يذلا هباب يف ديهشلا اونونع ثيح .ءاهقفلا نع هللا يضر مث .نيملاظلا ةدحالم دحأب

 ملعي هللا" :مهوقب كلذ نيللعم يقيقحلا ديهشلاب اونونعي لو يمكحلا ديهشلاب هماكحأ نايبل

 يف فرسأو فره يذلا لحرلا ةأرحو مهمكح يف مهمزح ىلإ رظنا 'هليبس ف دهاجي نم
 رظنا ءطق اهضري مل نميف ةيمالسإلا ةركفلا ليختو .«فارسإلا لك هتءاسإو هنظ ناسحإ

 مهيزحو" :نيحنرفتملا لاح يف ثحب امدنع هركذ قبس يذلا هباتك يف اضر ديشرلا ديسلا لوق

 هيأرو «دنلاو قارعلاو ةيروس لثم ف فيعضو رصم يف مظنم ريغو كرتلا ف مظنمو يوق
 ,قمألا يف يمالسإلا نيدلا فاعضإو ةلودلا نم ةيمالسإلا ةفالخلا بصنم ءاغلإ بحي هنأ
 كرتلاو «ةيمالسإلا ةينيدلا ةطبارلاب ةينطولاو ةيسنجلا ةطبارلا لادبتسال لئاسولا عيمج ذاختاو

 ةوعدلا مهتايعمج تشب دقو ةيكرتلا ةلودلا يف ةحيحصلا ةمامإلا ةماقإ موصح دشأ ءالؤه نم

 روهمجلا رعشي ال ىلا بيلاسألاب ةيمعلا ةيبصعلا ىلإ «ةيمالسإلا ةرعنلا دهم لوضانألا ف
 زاتكي كلذبو «هلل دمحلا ملسم :لاق هسنج نع لئس اذإ كلانه يكرتلا ناك و ءاهنم ضرغلاب

 ةمدخلا بوجو نم مهفي ال ناكو .يكرت هنأب بيجي راصف نآلا امأو .ئمرألاو يمورلا نع

 ليبس يف لاتقلا ةركف هيف تنبف هللا ليبس يف داهجلا يف هناطلسو هتفيلخ ةعاط الإ ةيركسعلا
 ةيليئارسإلا ةبتاكلل (رانلا صيمق) ةيضق ىلع مايألا هذه ف انعلطا دقو «كرتلا دحب كرتلا



 ١١ حس بح ص ةينامثعلا ةفالؤلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا

 نيع نانو شغ نمو هئالعإ ليبس يف دهاج نمو مالسإلا نيد نم ىلاعت هللا ىأر ام
 وُلَو) ءاش امك اهيفرط ىب يلا ةلصفنملا ةيضقلا كلتب مكحن نأ انمزلف خيشلا هآر ام

 7١[. :نونموملا] «نهيف نمو ضْرَألاَو تاّواَمَسلا تادف مُهءاَرْهَأ ُقَحلا عَبَلا

 ىفطصم ءينصل ةيورا مقاراقق قب ورك داع 1 يرو ءادلطلا لدا نأو

 عئاقولاو ةيهقفلا ماكحألا نم ةرقنأ يف رداصلا باتكلا بحاص هركذ ام لكو لامك

 دحاول اهوطعأ اوءاش نإ ةمألا قح ةطلسلا نإو «مالسإلا ردص ىلإ ةيقرتملا ةيخيراتلا
 ناطلسلا نأو ءضعب نود اهنم اًضعب وأ اهمامت اوطعأ اوءاش نإو ةنيعم ةعامج وأ نيعم

 نيطالسلا نم ريثكلا اذكو ؟7ةمامإلا طئارشل اًعماج نكي مل نيدلا ديحو دمحم

 كولملا اهدلقتي نأ حصي امك ةفالخلا نأو ءاضيأ ةيسابعلاو ةيومألا لب ةينامثعلا

 ول لامك ىفطصم نإ بح «نيملسملا روهمج سأري نم اهدلقتي نأ حصي نيطالسلاو

 نرياللا»هنااللغأ نش كر الو الاطلال نينو نيدتلا يعير املا طورتش نول رتاسلاك
 هذه ىلإ هجوتت ةيكرتلا مالقألا تذحأ دقو «هتفالحو هتمامإ حصت هئاغلإ ف نوعسي

 تعش نإو .بسنلا لوهحملا أشنملا يورقنألا باتكلا ةعلاطم نم رهظي امك ةياغلا

 راصعأ ذنم تعطقنا اهّنأو لمت نأ بجي ةفالخلا نإ :باتكلا كلذ فلؤم عم تلق

 ةموكح يف فراعملا ريزو ةيدوهي يهو (بيدأ ةدلاخ) بهذملاو ةسايسلا ةيكرتلا بسنلا
 ةناتسآلا ةطلس ةمواقمل تكشنأ يلا لوضانألا يف ةينطولا ةكرحلا هنك نايبل اقأشنأ دقو ةرقنأ

 ىلع لدت ةملك اهيف رن مل ءانركذ امل ةروصم اهلالقتسا نيمأتو دالبلا نم نانويلا جارخإو

 ."دهعن انك يذلا ئيدلا حورلا الو يمالسإلا داهجلا ةركف

 لاجر نم فيفلو « 3 ازولا سيئرو هناوعأ نم ناكو- (سوعرر هيلع جرتفا داعفو» (0)

 لاك ىتطتطم ويضر ايروتسد اكلم ناطلسلا اهيف حبصي ةدحاو ةموكح نيوكت-ةسايسلا
 يف بغري نكي ملف «حارتقالا يمدقم هيثدحم نع ةيقيقحلا هاياون ىفحأ هنكل .ةرازول ادي

 ةفالخلاو ةنطلسلا بهذت نأ ىري امنإو يروتسد ناطلسل عضخت ةرازول امير نركز

 -جنورتسمرأ) دالبلا ىلع ًاقلطم امكاح بصني نأ اهلظ ف عيطتسي ةيروهمج أشنتو

 ىلع ًازئاح ا ا ىلا رام .(١1١-85١1ص) ( لامك ىفطصم
 ىلإ ريشي وهف .(خلا ..هئادعأ نم نكي ملو مالسإلا نيدب نيدتلا وهو ةمامإلا طورش لوأ
 .يدوهيلا يمنودلا هقرع
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 ال ةفالخلا نأ ةجيتنلا تراصف "نويروص ءافلخ مهلك مهفرعن نيذلا ءافلخلاو «ةريثك

 فقوم اذه ىلع ريصي اذام يردأ الو «تافارخلا نم ةفارخ اهكأك ةيمهأ الو اهل ةقيقح

 نانعلا تيخرأ انأ اهو .هدييأتل ةفورصملا يعاسملاب اًدج دهعلا بيرقلا ديحملا دبع

 رصبتملا بطاخحنملا اهيأ كل لوقأ نئيكلو ,هقيدصتو ءالؤهو اذه هركذ ام عيمج ميلستل

 اهاطبإو اهلامهإ مث الوأ ةطلسلا نع ةفالخلا ديرحت ىلإ ىضفأ يذلا ببسلا ام :ركفتملا

 تلاس يح لاقلاو ليقلا عاونأل ةبجوملا لاعفلا كلت ىلإ تسم ةحاح ةيأو «ةيلكلاب

 رغصألاو ربكألا هقفلا ءاحنأ يف ةضيفتسملا مولعلا يوذ قابسلا لهأ قانعأب ةيدوأ

 لاطبأ ىوهي مهضعب «ىراكس نيثحابلا نأ ىلع يفسأ لجو ؟مالسإلا خيراتو

 ةلأسم يف يملعلا قمعتلا ركسب مهضعب «انايحأ نيعلا لبق قشعت نذألاو «قرشلا

 اذه لصأ يورقنألا باتكلا فلؤم ريغ يردي الو «ةيخيراتو ةيسايسو ةينيد ةمهم
 ةققيرط ةاروأ قف قاقتي قمه دحاولا نيفراعلا ضحي هلاق ان لاتم ىلع لغاشلا لغشلا

 مكنأك مالكلا ىرجب يف نورئاسلا اهيأ ايف "روكذملا نع ركذلا كلغش" :ةيفوصلا

 لّدعلا فيسلا قبس دقو «نوبهذت نيأف ,نوملعت ام رثاكتلا مكاطلأ «مانملا ف نورئاس

 مطقملا ىلع اهتبتك ىلا ىلاقم يف ةيانعلا راظنأ تفلأ نأ عم ؟لمعلا ايتفلا ىلع مدقتتو

 لاس هيلإ .قئاسلا :ةفشنماو: لغاشلا .لغشلا اذه. لصأ ىلإ ةنسب اذه. لبق .مارهألاو

 ”لاثم ىلع اهقيبطت وأ عرشلل ةثداحلا قيفوتت صحفتلا قامعأ يف نيضئاخلا نيثحابلا

 وأ ةينيد ةحلصم وأ ةجاح ةيأ ال وأ ىوربخأ : مه تلفو ,مالسإلا ىضام يف قبس

 حتف ةياغ اذه ناكأ ,ةطلسلاو ةفالخلا نيب لصفلا ىلإ لامك ىفطصم تقاس ةيموق

 رمتؤم دوفو ىلع ةبلغلا وأ نانويلا شويج ةمعبزه اهيلع تفقوت ةمدقم وأ ريمزأ
 اذه نأ ىلإ اًضيأ اهيف راظنألا تفلأو .يئادن ىدص ريغ ينباجأ امف ؟(نازول)

 ام ىلع مهداسف ةلازإل ءافلخلا صاخشأ ىلع ءادتعالا نع ةرابع سيل عينصلا

 لزع دقو «نيدسفملاب نيحلصملا ليدبت هتلازإ قيرط صاخشألا داسف نأل .هوعدا

 ةديحلا هقدقت»ق :ايقطيتي يخل: سديو | ماسالا ناراف نو لقسااا قني 1 ةنداحس اها اق ا

 نيب زييمتلا هتبلاطم اميس ال قايسلا يف رهاظ وه امك هولعف ام نالطب يف ىرخألا ولت
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 لزع دعب ةجح يأف .هصخش دومحملا ةفيلخلا ميقأو (مهمعز ىلع) ءوسلا ةفيلخ
 نييرهظ ةفالخلاو ةفيلخلا ذاختاو اهتموكح بصنم نع ةفالخلا لزع ىلإ صخشلا
 نأل ةريدج اهوري مل ىتح ,مهداقتعا يف اهلحم نوصملا ريغ ةناتسالا يف امهكرت

 امك ةموكحلا رقم يف مزلت يلا ةمصعلا ةفالخلا رقم يف مزلي ال لهف ؛ةمصاع ذختت
 رصم ءاملع نيب نم هنوك عم هيلإ راشملا ديسلا نكلو ؟اضر ديشر ديسلا ةمالعلا لاق

 ةيكرتلا ةموكحلا عابط ىلع عالطالا يف اديحو ثحبلا اذه قيقدت يف اوضاح نيذلا

 اهادبأ يلا ةدقعلا هذه لحل هبتني مل فيك نينس ذنم مهططحخ ىلع هيبنتلاو ةثيدحلا

 ةفالخلا رقم ف ةمصعلا مزلي ال :لوقأ انأ اهو !؟هب مهعيرقت نع حفص وأ هسفن

 ديسلا مهلأس ام يدنع ناك اذهلو امهلاطبإو امهلامهإ نومزتلم مهّنأل مهدنع ةفيلخلاو

 اهقح نم هودارأ ام نأ عم-ع ورشملا اهبصنمو اهقح ةفالخلا ءاتيإ نم هيلإ راشملا

 ركذ دقو .هلثم نع هلثم رودص زوجي ال ثبع وأ رده-اهنم هوعزتنا ام قوف عورشملا

 مظنم ريغو كرتلا يف مظنم يوق بزح ىلإ مهمسق نيذلا نيحبرفتملا نأ هباتك يف هسفن
 دشأ مهتوادع نأو «ةفالخلاو ةنايدلا ءادعأ «قارعلاو ايروس لثم يف فيعضو رصم يف

 نأ ةمالعلا خيشلا ةسارف ىلع يفخ فيك يرعش تيلو .نيملسملا ريغ ةوادع نم

 كئلوأ نييلامكلاو نييداحتالا يبزح نم ةيكرتلا ةموكحلا مامزب اوكسم نيذلا

 لطب نآلا مهتسائر يفو ةفالخلاو ةنايدلل ةوادعلا ءادشألا ءايوقألا نومظنملا نوحبنرفتملا

 ؟هتوادع ةطح يف هتلاطب ىلع ىرح دقو لامك ىفطصم لاطبألا لطب قرشلا

 نم ةفالخلا ةلأسم يف فأو بتك نم لكف رانملا بحاص تينثتسا ام دعبو
 نم دشأ خيراتلا وأ نيدلا يف هيلإ تدنسأ امل ةثداحلا قيبطت يف هطبح ناك رصم ءاملع

 ؛ءاوعش ةراغ مهوقعو مهمولع ىلع اه نش قرشلا لطب ناكو «ءاوشع طبخ
 اوفرح امل مهيلع ًالابو نريصتل مهتالاقم اهيلع تلمتشا يلا ثيداحألاو تايآلاو

 ال ثيح نم ولو «ةينيداللا لب «ةيصعملا جيورت يف هب اوناعتساو هعضاوم نع ملكلا
 ةقبر نم ةموكحلا جارخإ موزلو ءروعشلا مدع هيف رذعي ال لحم يف هنوكل نورعشي

 ولخي ال نّيِب موزل نيدلا نع ايندلا قيرفتل ةفالخلا نع ةموكحلا قيرفتل هذوفنو نيدلا
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 ىلع اهتطاسبل ىفخت ال ثيحب 2”ةيلج تناك ةلأسملا نإ يرمعلو .مازتلالا عم نع
 ,مهيلع رمألا اوسبل ملعلا عقاوم اوسلج .نيذلا نم اًريثك نكلو «نيملسملا ةماع

 ولو .نولمعي اوناك امع ةمايقلا موي نلأسيلو مهلاقثأ عم الاقثأو مهلاقثأ نلمحيلو

 ةثداحلا لحم يف وهو ةناتسآلاب ءاملعلا لاح ناسل يف ةظعو ةربع مهل اودحول اوركفت

 نيفورعملا نم دحأ ةلأسملا هذه يف لامك ىفطصمل دهش ام «نيتكاس اولازي مل ثيح

 سانلا دنع ةءاربلاو ةعحرلا قيرط هل دعأ يذلا باتكلا بحاص الح نيدلا ملعب اهيف

 ىلع توعد اًرارم اهنع ثوحبملا يلاقم يف تنكو .نينهادملا ةلهج نم ةمذرش الخو

 هب نظلا ناسحإ يف ؟نيفرسملاو لامك ىفطصم ةعياشم يف نيرصملا نييرصملا

 يمالسإلا عرشلل فلاخم نويلامكلا هلعف ام نأب ةرهاجملا ىلع ةيادبلا ذنم فلؤملا صرح )١(

 اًنسابتلا دجو امدنع ةنكلو «تابثإ ىلإ جاتحي الو «ةرظانملاو ثحبلا نع ئيغ يهيدب رمأ اذهو

 .ىرن امك حيضوتلاو حرشلا ىلإ رطضا «نيريثكلا دنع
 ةلودب مهتطبر ىلا ةينيدلا ةطبارلا نم ادمتسم ةيادبلا يف لامك ىفطصمل نبيرصملا ليم ناك (؟)

 اهمستقا دقو -ةفالخلا راد-ةناتسآلا ريصمل انزح مهيولق تألتما دقف «ةيمالسإلا ةفالخلا

 يف كارتألا ةروثب اوملع امنيح مهيولق يف لمألا ظقيتسا مث «نايلطلاو نويسنرفلاو زيلحبإلا
 سئاي لاتق ف نيدرمتملا هتدايقل كروتاتأب لامآلا تقلعتو «لالتحالا تاوق ىلع لوضانألا

 ءيشل نوعاري الو مهيديأ ىلإ لصي ام لك نورمدي ريمزأ ىرق يف اورشتنا نيذلا نانويلا عم

 رظن ةهجو نم ناك امنإ لامك ىفطصم ةدايقب كرتلا راصتناب نييرصملا جاهتبا ناكو «ةمرح
 ايفتكم اهل ةمصاع (ةرقنأ) ذختاو كلذ دعب ةيروهمجلا نلعأ امدنعو .ةصلاخ ةيمالسإ

 بهاذم تنيابت ذئنيح ةناتسآلا يف ةفيلخلا ىدل «ةيروهمجلا (ةرقنأ) ةموكحل لثمم لاسرالاب

 ريخللا هئارو 00000 لامك ىفطصم تنبأ مه رثك نكلو «بالقنالا اذه يف سانلا

 دقف فينع موجه ىلإ دييأتلا لوحت «هاياون ةقيقح ترهظو ةفالخلا ءاغلإب مهأحاف امدنعو

 اورصان نيذلا ذخأف ةفالح الب- ِكل# لوسرلا ةافو ذنم-ىلوألا ةرملل يمالسإلا ملاعلا حبصأ

 نم نوءربيو حدم نم هيلإ اوقاس امع نورذتعي ؛نظلا هب اونسحأو سمألاب لامك ىفطصم
 .هفارحنا نم اودكأت امدنع همذ يف نوغلابيو «هعينص

 لاقم-نيسح دمحم دمحم ذاتسألا ىري امك-فارخنالا اذه ريوصت يف بتك ام نسحأ نمو

 ةلماعملا هذه تناكو) :لاق «ةاسأملا عقو روصت اًروطس هنم سبتقن يعفارلا قداص ىفطصمل
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 هللا طلسي نأ- نييداحتالا لاجر نأش يف كلذك اوناك مهنأ امك هفلاخ نميف هتءاسإو

 لثم. مهيلتبي نأ اذه يباتك يف هللا تلأس ولو «ةرخآلا يف هعم مهرشحب وأ مهيلع

 مرغم هتيرحو هلالقتسا دهع ف مهرصم لعجيف اندالب لاح نم مهرظن ف قارام

 ,بهذلاو مدلا نيرمحألا بزح .دادبتسالا يفشلب داقتعالا يحبرفإ بزح منغمو
 مهتيرحو مهرئاعشو مهنيد ناسلو مهنيدو مهسفنأو مهلاومأب بعليو بلغتيف

 متباو عيسابل يوتا تا كسلا وص رو ل عما معمار تحاوجاو
 ليللا ركم مهركمبو راضملا عاونأب مهحلاصم يف مهشغي «فوخلاو عولا سابل
 ندملا حسكت قيرح نارين ىلإ لب «ىرقلا ران ىلإ ىغولا ران نم مهكفي الو «راهنلاو

 مهعبتي ال نم لعجيو اهلفاس اهيلاع شوفنملا نهعلاك مهناطوأ لعجي ىح «ىرقلاو
 ,مهيلع هلعف ام عيمج رزو كلذ عم لعجيو ءاهيف اونغي مل ناك فلولا عارقلاك

 فعأو نيدلا ةنايخب هنيدل سانلا ظفحأ فرقيف اب صلاخلا اهحالسب ةفئاط لك يمريو

 يف نطولا نمثو همدق تحت بعشلا نيد نأ لاحلاو «نطولا عيبب هتالماعم يف سانلا

 اًميلق هادي تكلم ام نمث نم اغراف ىسوم مأ داؤفك هيلع فرق نم بيجو ؛هبيج
 فرحجاو اندذلجب ف: يرحم را ىلإ عيلان نع ذلبضف» كاذاقلا كراقلا ةيضغو
 يف هللا تلأس ولف ؛ءعومسملا نم رثكأ هنم عمسي مل امو عومجلا قرفو عومدلا

 ىلع ءايربألا مهرايخ باذعلا هيلع عقو نمو باصملا ناكل كلذ لثم نييرصملا

 نييرصملا ةازاحب ئيفكي ملو ءايتسالا ءاد نم يئاعد ئيفشي ملف «ةلثامملا ةيضق ىضتقم

 :ىلاعت هلوق يف "ةصاخ" انيقلت اذإو "يمهس يبيصي تيمر اذإف" ءارتفالا ءازح
 يفنلا 5 دا ١١[ :لافنألا] «ةصاخ مكنم اوملظ نيذلا نبيصت ال ةئتف اوقتاوو

 ئعأ كلذ سكع ردابتلا ناك نإو ؛ةعجفملا ةلاحلا هذه ريوصت ةعركلا ةيآلا ف اندجو

 دووم
0 

 ةفافللا ابر اهنيعب يه- هتقيقح فاشكنا لبق دصقي-ةيغاطلا اذه نم ةميركلا ةيمالسإلا

 هئام ضارقإب حلصت- ايدوهي اقرع هيف نأ نم كاذتقو عيشأ ام ىلإ اًريشم-هخم يف ةيدوهيلا

 مهتقثو هيلع مهلابقإ فرعيو سانلا نم نكمتي داك ام هنإف «ةئاملا يف نيتسسب بارخلا ةين اهيفو

 (!! ابرلاو لاملا سأر ةيدوهيلا ةفافللا تبلط يح «هب

 041 نص ؟ تح :رضاغملا بدألا ف ةينطولا تاهاحتالا :نيسح دمحم .د
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 .ديقلا ىلع اًدراو يفنلا نوك

 نع ثحبلا نورركي نييرصملا ءاملعلا تيأر امدنع كحضلا يلع بلغي نإ مث

 ىفطصمل قحلا تابثإ ف كلذب نودهتجيو سانلا ىلع '”بهبلغتو ءافلخلا دادبتسا

 هل روفغملا دعب قح ةفيلخ بلغت ام هنأ عم «ةفالخلا رمأ رييغت نم هلعف اميف لامك

 اًضيأ ديمحلا دبع بلغتلا اذه مع ىح ءافلخلا ىلع هدعب بلغتلا عقو امنإ ديمحلا دبع

 مهبلثت تايرتفم ءافلخلا ىلع لواطتملا بلغتلا ىلإ مضنا دقلو «هتفالح ىهتنم يف

 كير رقم اما حرف ةفذلتلا ةلأسم يف ملكت نم نيرتفملا كراشو ءمهي نيهتستو

 لامك ىفطصم لثم ددجلا نيبلغتملا ةعاط يف بيغلاب اًناميإو ءافلخلا ةيصعم يف بيغلاب

 نم راجفلا ءالؤه ىلإ ةبسنلاب متائيطخو مهالع ىلع ءافلخلا كئلوأو «هفالسأو
 .نينمؤملا ةاصعلا دادع يف اولزني نأ نم لقأ ال سانلا ءاحلص

 اكبلاك كحض هنكلو تاكحضملا نم رصمب اذامو

 نعو نيع ثحب يذلا تمه نيسح يرصملا روتكدلا لوق تاكحضملا نمو

 ١9577 ةنس ربوتكأ نم 7١ يف رداصلا ددعلاب مطقملا ىلع هبتك اميف لامك ىفطصم

 يف روصحم هنأ يربص ىفطصم نظ يذلا عرشلا ذقنأو نيدلاو ةلودلا مدخ لحر»

 وحن ةعساو تاوطح ريسي ملاعلا نأ لهج هنأل هعابتأو عولحملا ناطلسلا صخش

 قرشلاو رصم يف انرثأت دقل" :هلوقب نآلا ىلإ دئاسلا هاحتالا اذه يدنجلا رونأ ذاتسألا فصي )١(

 ةهجو يهو «ةينامثعلا ةلودلا هاحت ةيبرغلا رظنلا ةهجوب ةيخيراتلا انثاحبأو ةيسردملا انبتك يف

 قطانم اهتفرع يلا ةمواقملاو ابوروأ يف ينامثعلا يكرتلا عسوتلل ةجيتن «نييبرغلل ةصاخ
 يف يسنرفلاو ءرصم يف يناطيربلا رامعتسالا لقن دقو ءرشع عساتلا نرقلا ف اهريغو ناقلبلا
 امي رثأت امك ءانتاعماجو انسرادم يف سردت يلا خيراتلا بتك ىلإ هذه رظنلا ةهحو ءايروس
 ةينوعرفلاك ةيميلقإلا تاوعدلا ريثأت تحت وأ «ةيبرغلا ةرظنلل ةعباتم انيخرؤم ضعب

 ىلع «ةقيقحلا زواحت يف اتاياغ ىصقأ تغلبو دعب نم تقمعت ةرظنلا هذه نأ ريغ «ةيقينيفلاو

 دهاعم وحجيرخ نوراملا نوينانبللا اهجرخأو اهررح يلا ةيبرعلا ةفاحصلا روهظ رثإ
 .ةينامثعلا ةلودلل حضاولا ءادعلا باحصأو تايلاسرإلا

 وياماه5515١ رخآلا عيبر رشاعلا ددعلا ماصتعالا ةلحب ةينامثعلا ةلودلا ةيضق لاقم

 م1506



 ا و© بييسم_ يمل سل ب ةيئامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا

 ايسور ىلإ عجريلف ملاعلا يف '7لاوحألا ةقيقح لهجي ناك اذإ «ةحيحصلا ةيطارقكبلا

 ددهي فيكو روطاربمالا ناملألا ذبن فيكو «رانلا ىلإ رصيقلا يقلأ فيك ىريو
 يدادبتسالا رضملا درفلا مكح تلم ممألا هذه نأل الإ كاذ امو ؛.مهكلم نابسإلا

 لوقأو ««مهلإلا نم هتطلس دمتسي نم رود نولتمي ةرصايقلا ءالؤه هيف ناك يذلا

 مكمولع نم يسفن تثغ ىح تفع امم وهف الهج يب تيأر تنك نإ :لحرلل

 ام ريغ ىلع ءايشألا مكيرتو ةيفشلبلا ةيسورلا ف ىرج ام لثم مكل نيزت يتلا ءالوحلا
 نيذلا نع مهرفني نمم مكلاثمأ مهنيب نم رهظي ةمأ لوقع هللا بلس اذإو هيلع يه

 ةقث ناطيشلا نم مهتطلس نودمتسي نيذلا ىلإ مهوعديو هلإلا نم مهتطلس نودمتسي

 ةربابحلا هلعفي مل ام سانلاب نولعفي مث ةيطارقمدلاب نودعي يذلا نيباذكلا ظافلأب

 ةهومم نم ةمألا لبق نم ةصلاخ تتأ ىلا ةيطارقميدلا الو ئيعملا نم زيمب الو «لوألا

 كلذ دعبو «تايسايسلا يف لحدتلا افأش نم سيل ىلا شيلا فويس اهيلع مهرسقت

 مظعأ نم نيتنثا لوأ يهيتلا ةيفشلبلا ةرادإلا يف نييسورلا طبغيو هتقامح ف يللاغي هلك

 هللا لعجيلف انأ لوقأ اذامو ,ةيداحتالاو ةيلامكلا ةنتفلا امهتيناثو «ةثيدحلا ايندلا نتف

 يف ةيلامكلا ةيطارقميدلا ةيهام نع تفشك دقو «ةيطوبغم لاوحأ نم اًبيصن مهرصل

 .باتكلا اذه نم عضوملا اذه ريغ

 نويلاهكلا هنس ام ةيدجو ةحصب مهتقتو نييرصملا قيدصت تاكا نمو

 ةيداعو ةمألا ةحلصمل وأ هللا هجول مهنم عقو كلذ نأ نيناظ تاركسملا عنم نوناق نم

 مه اونوكيل سانلا نم ءاش نم لوحكلا عيبي نأ اومن مهنأ عم ؛مهبقانمو مهنساحم نم

 ظافلألا هعدخت ملف «كاذنآ ملاعلا يف لاوحألا ةقيقح ملعي -سكعلا ىلع- هنأ فلوملا تبثأ )١(

 اهنلعأ لا اهتدارإ ىضتقمه لمعلاو.بوعشلا ةيرح وأ ةيطارقميدلا نع ةبذاكلا تاياعدلاو ةنانرلا

 مكحلا روص ىسقأ اهءارو يفخت ةيحوحاميدلا هذه نأ ىلع هسفنب فقو ثيح «نويلامكلا

 ؛لوألا ةربابحلا هلعفي مل ام سانلاب نولعفي مث ةيطارقميدلاب نودعي -هلوق دح ىلع- مهف «قلطملا
 .ةيسايسلا نوئشلا ةرادإ اهماهم نم سيل امنيب مكحلل ةادأ شويجلا نم نوذختيو

 تامزألا ضعب للع ىلع هدي عضي هنأكو عيأرلا اذه لثع هرصع ىفطصم خيشلا قبس دقل

 «كيلاتلا اغلا لوؤتو ةرمفاعلا ةيابعلا



 ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا ل سال د*؟؟

 ضعب لاغتشا ملعي ايكرت يف نمم ريثكو اًدج ميظع وهو مهب اهحبر صتخيف نيعئابلا
 اذكو ءاهنزاخمو تاركسملا لماعم ممتويب ذاختاو ةراجتلا هذهب طولا سلحملا ءاضعأ

 ىلعو هيلع رمي ال ءرمخلا ئمدم رهشأ لامك ىفطصم نأ ايكرت يف نم لك ملعي
 0 .' 'ركسم الب ةليلو موي هيطسامو هبابحأو هباحصأ

 ةيروهمجلا روصي مهفحص ضعب هبتك ام ةميئللاو ةميلألا تاكحضملا نمو

 «نييرصملا ريغ نم هلثم ردصي داكي الو ةقامحلاو ةلفغلا نم ةياغو ةيآ وه امم ةيكرتلا

 ١7 موي حبصأف ةيكرتلا ةيروهمجلاب يدونو ةرقنأ ف ددجتلا راصنأ راف" :لوقي

 قرشلا خيرات ف ةروهشملا مايألا نم اًمويو مالعألا نم اًملع ١9717 ةنس ربوتكأ

 مكحلا ديعأ هيفو للا ةهليسلا ةقرعلا ةينويجفلاب يدون هيفف «مالسإلاو كرتلاو

 ةنسو ةنس ةئامنالثو فلأ ءاضقنا دعب لبق نم مالسإلا هأدب امك اًيطارقعد اًيروش

 يبأ نبا هسسأ ام لامك ىفطصم ضقنو نيفص موي ةرقنأ موي احمف «ةدحاو

 . "وع اكل تمام نأ كعب قرود تالا ةزعات فاقت

 يرصملا ىمعلاب ىلتبي نأ لكشلا اذهب يكرتلا بلقتلا ةيؤر يف ناسنإلل دب الو
 يكرتلا ةيروهمجلا سيئر نزاون نأ يحتسنو بدأتن نحنو «ةريصبلاو رصبلا ثيح نم

 يف طارفإلاب اهبلاغيف عاطقنا الب همجاق تراصو هيتيلك مالآ هتدواع دقف" :جنورتسمرأ لوقي )١(

 .(١١١ص) "رمخلا

 يفحتل طالغألاو بيذاكألاب ةوشحملا «ةنانطلا ةيمالعإلا تاللمحلاب نالعإلا اذه انركذي (؟١١

 ا ا نه 00 تارارقل 5 0 هي

 كروتاتأ أرحت دقو ؛هسفن مالسالل ةيداعملا اياونلا ةقيقح ءافحإل هداحبأو مالسإلاب هس

 ىفطصم ذاتسألا انل يوري اذإ هيف ريكفتلا درحب ىح وأ هلبق مكاح هيلع ؤرجي مل ام ىلع

 ركفي ناك لامك ىفطصم نأ ملع ١555 ماع لوبناتسا يف الصنق ناك امدنع هنأ ندعسلا

 نكلو «ةيكرتلا ةلودلا ةنايد ةيحيسملا ةنايدلا لعجي نأو يمالسإلا نيدلا ىغلي نأ يف اًيدح

 ينويهصلا ركفلا «ءندعسلا ىفطصم .ريطخلا ءارحإلا كلذ ةبغم نم هورذح هناوعأ ضعب

 رياني ةرهاقلا ةيمالسإلا نوئشلل ىلعألا سلجملا 5١7( «١5ةص) ةيدوهيلا ةسايسلاو

 ] ا



 ١1 ببي سس ب ب اس ب 9 ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا

 كلذ لوقن الو ءايكرت يف ةيمالسإلا ةموكحلا ىغلأ يذلا وهو «نيدشارلا ءافلخلاب

 .هحورو مالسإلا نيعم ىلإ رظنلا لب اهمدقت ام لكش الو ةيروهمجلا لكش ىلإ رظنلاب
 لدعت ال ةيروهمجلا هذه نإف ىبهذلا اهرصع يف ةيمالسإلا ةيروهمجلا نع الضفو

 يحتسن انإ مث اهوعش ءارآ ىلع اهئانتباو اهصالحإو امدح يف ةيحبرفإلا ةيروهمجلا
 يق ال نايفس يبأ نبال رفظ ةمالق ندأب ىكرتلا روهمحلا سيئر لدعن نأ اًضيأ

 سيئر اذه نوك عم اهتيرحو ةمألا ةماركب مارتحالا يف الو ةلادعلا يف الو ةيورلا

 ةقلطملا هيل سيئر كلذ نوكو مالكلا ُِق ةيطارقعيدلا ةيروهمجلا ةموكحلا

 ةمالق نم هينيع يع ف عضوي نأ هتوم دنع ىصوأ يذلا وهو «ضوضعلا كلملا بحاصو

 هيرو قو 7 سيئرلا اذهو ءاهعم نفديو اهرخدي ناك يتلا ط يلا رافظأ
 .!!هرافظأ علتقي نأب مهل اًيح دلي هللا لوسر

 هتديصق يف لاق ثيح كب يقوش مهئارعش ريمأ ةيرصملا ةيامعلا هذه عبتا دقو

 ظ :للكت ةرقنأو لزعت ةناتسآلا" :لوقب اهونع يتلا
 كوبذك املاط دنه نبا دعب ىوهلا ىلع كوثراوت نيذلا نإ (0١و 1 . و١ ت - , ٠

 نم رصع فصن فصن يف ةفالخلا اوقدص ءافلخلا ناكف «ةفالخلل باطخلاو

 هيف اهوقدص ام فاعضأ غلبت ةدم يف اهوبذك مث ءرصع فصنو اًرصع رشع ةثالث

 هنا ناكر ناك فيس اانا انباانك «ويملسلا ون ردع لور قوق ناك امنه فللذوت

 . :هلوق لثم يف كلذو مالسإلل رصتني

 :اهعلطم ىلا هتديصق يف لاقو «نوملسملا لعف امك ةفالخلا ىكب «ةقيقحلا ترهظ املف

 حارسسفألا ملاعم نيب تيعنو حاون عجر سرعلا يناغأ تداع

 حابصإلا جلبت دنع تنفدو هبوثب فافزلا ليل يف تنفك

 حاونو كلامم كيلع تكبو رببانمو نذآام كيلع تجض

 حاحس عمدع كيلع يكبت ةنيزح رصمو ةهلاو دنهلا

 حام ةفالخلا ضرألا نم اممأ سرافو قارعلاو لأست ماشلاو

 لماك .ىفطصم :ناوضر يحتفو ٠ . رصاعملا بدألا يف ةينطولا تاهاحمتالا .نيسح دمحم .د

 .(فراعملا راد م9174/89١.:) ددعلا أرقا ؟  ”ص)



 ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا سس ___ تم :5 ٠

 خيرات هنع ربعي ام نذإف ةيناث ةرم اهقدصف لامك ىفطصم ءاج ىح «نيسمخب

 لمعلا نع اهالخأ ثيح ةفالخلا ىغلأ يذلا وهو «ءلامك ىفطصمم قدصلا فنؤتسا

 ثيدحلا نإ يرعش تيلو ءاهيلع ةطلس هل نوكي الو ايندلاب نيدلا طلتخي الئل

 اذه ىلإ ةراشإلا كرت اذامل ةنس نيثالث دعب ةفالخلا ةوفص ريغت ىلإ راشأ يذلا يوبنلا

 دهعف ضوضعلا كلملا أدب نيئالثلا دعب ناك نإ اندنعو .نينس ةئامتالث دعب فانئتسالا

 .روقعلا كلملا أدبم لامك ىفطصم

 لخي م بح ؟”ىصحت ال ةريثك عئاقولا قئاقحل ةضقانملا نيبرصملا تاكحضمو

 «كارتألل مهنم ءافوو ةيمحو ةريغ نع نييرصملا نم عقت تاكحضملا هذه نأ بئاجعلا نمو )١(

 مهارت الأ «ةلاهجلا ةظفل ئيعم مامتب ةيلهاج ةيمحلا كلت نكل «ةفالخلا ةلود موك ىلع ءانب

 دهعلا ظفح ىلع مهنإ مث .ةينيداللا ةلودلا ىلإ اهبلقو ةفالخلا ةلود ءاغلإ ف ىح مهوديؤي

 ةعنص ف ديجيو كرتلا ىلإ ةفاضإلاب ملكتي نم وه له ؟كرتلاب نوديري اذام كرتلل ءافولاو
 كرتلا ىلإ ةبسسنلاب ىعادلا سفنو ىعادلا سفنل ةياعدلا كلت تناك نإو همسسا ىلإ ةياعدلا

 ةنفقلا ريقي دلل يلختلاب نب .هيلقتلا ةاقتلا عايل كازرألا نا اكديم ناك وأ «مااسألاو

 نيذلا ماوقألا نيب نم مهيلع اهمودأو هراضم مظعأ نوكيو مهسفنأو مهلاومأو مهنيد ىلع
 55 اذملو ءام ةروصب نيبلغتملا نع نيرئاسلا ةقالع عطق ناكمإل مهوشياعو مهوجزام

 كلت نوك عم بورحلا يس ةجيتن ف مهنم نقرتفا يلا بوعشلا نم رسحأو رقفأ كارتألا
 ءاقحألا ىلع ءايعدألا بلغتو ءاهتحاسب برحلا ترج ىلا روغثلا ىلع رثكألا ف بوعشلا .

 كرتلا نعلي ءايعدألا تايانج نم طخس نمف «ةفآ يأ كرتلا ىلع ةفآ راص ممي مهسابتلاو

 ماد نمو «هزييمت يف بصي وأ مهدادضأو ةانحلا نيب زيبمتلا ةفلك لمحتي املف ؛قالطإلا ىلع
 ناك ولو مهلاعف لك يف مهل اًوعو ءايعدألا ىلع اًفقو هتريغ لعجي هتبحمو كرتلا ةريغ ىلع
 .هسفن كرتلل ًاليو مهاعف

 بحاص هعبتو لضافلا اهبحاصل ءارغلا ةيتوريبلا (ماعلا يأرلا) ةديرح يف ةلاقم تيأر دقو
 اوروزا امدعب كارتألا ةبحم نع نوهتني ال نيذلا برعلا ءانبأ ةبتاعم يف ءارغلا (قربلا) ةديرج

 اهماكحأ ةماقإ يف اودهتجا يح ةيناروطلا ةعماجلا امب اوضوعو ةيمالسإلا ةعامجلا نع

 امهيبحاصو نيتديرحلا نيتاه ذيعأ نيكل اهرئاعشو ةيمالسإلا ماكحألا ماقم اهرئاعشو
 نييداحتالا بونذب ةنيكسملا ةئيربلا ةيكرتلا ةمألا اذخأيو طلغلا يف اعقي نأ نيلضافلا

 ةيضاقلا يهاودلاو بئاصملا عاونأ نم هيساقت لازت الو مهنم هتساق ام اهبسحو «نييلامكلاو



 ”١ ه ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا

 حلملا اوثحت الو ممألا نم ةمأ هلثك, تبيصأ ام يذلا مهاصم امحراف ءمهايندو مهنيد ىلع

 امنأ دجتف اهيلع اوزهجأ نأ لبق تيقب سفن ةشاشح اهيفو هللا اهذقنأ نإف ,مهئاح رج ىلع
 نينئاخلا نعلت يهو هتثكن امو هتناخ ام نيملسملا امناوحإ ةبحم نم متدقلا دهعلا ىلع
 :يح لاثمو ةمألا كلت نم دحاو انأ اهو «نانعلت ام قوفو نانعلت ام لبق نيثكانلاو
 يح امكلبق ءايمعلا ةيبصعلاب امكناوخإ نم مه بصعتي نم تدهاحو امكلبق مقدهاج

 كارتألا نامولت امتنأف «ءيسنج ريغ ىلإ برقتلا ديرأ ينأب هتديرج يف مهنم دحاو يئضقتنا
 ريغ ىلإ برتقي نأ دارأ يذلا وه هنأ عم «يبارتقا ىلع ئمولي وهو مهبانتحاو مهدودص ىلع

 انأ امأو نامز ذنم مالسإلا اوضفر مهل بصعت نيذلا نأل ءاملسم وه ناك نإ هتلمو هسنج
 امو «تناك ةيسنج ةيأ يف هب ذتليو يبلق هل حاتري ائيش ةيسنجلا يواعد نم مهفأ الف
 ىلعو مهيلع تغب ةئف تمرص امّنِإو نيملسملا كارتألا يموق تمرص امو يسنح ترجه
 برعلا تلعف نإف «مالسإلا يف ةيسنجلاو نامبإلا ىلع ةينيداللا تبحأو ةيمالسإلا ةفالخلا

 اهتمرو اهتمأب كرتلا يلق ىلإ برعلا انناوحإ ضعب مويلا قوسي يذلا أطخلا سأر نإ من
 كرتلا ةمأ مهنظ ىلع نييلامكلاو نييداحتالا اوبحأ مهنأل اهالق لبق كرتلا ىوه يف مهطلغ

 هنوري يذلا اذهو «مالسإلا ةمعنب نورفكي مهورصبأو مهورطبأ ىح ةمألا ةينب مهوززعو
 نم هللاب مهذيعأ ينإ مث «ةبحملا عضوم يف مهطلغ نيعأ طلغلا كاذ ءازج ةءاسإلا نم مهنم
 مولظملا ىلع ئجتيف لطابلاب قحلا سابتلا مودي الأو ءطخسلا عضوم يف ةيناث ةرم طلغلا
 ةيلامكلا وأ ةيداحتالا ةموكحلا بحت نأ لقعلا ىضتقم الو لدعلا نم سيلو .ملاظلا ةيانجب
 ةقبوملا ةبيصملا مه نيذلل ةحونمملا ةبحملا كلت دعتو ءاهقنختو ةيكرتلا ةمألا ىلع قيضت ىلا
 كرتلا ىلع نوطلسملا هلعف امي كرتلا ىلع طخسي مث «كرتلا ةبحم كرتلا ةمأ ىلع ةطلسملا
 اولزنيو كرتلا مسا وحن ةهجوملا ةبحملا نم نوطلسملا كئلوأ ديفتسيف اهرهظ يمصاق
 ام يهف طخسلا ةلاح يف ةمولظم امهنأ امك ةمألاو «كرتلا ىلع مهلاعف نم دلوتملا طخسلا
 ةيلامكلاو ةيداحتالا ةيهادلا تززع اهنأ ثيح نم اًضيأ اه تبيصأ لب ةبحملا ةلاح نم تعفتنا

 تدرأ امك ةيبرعلا ةغللا يف قردقم ئفعست الو انه هنيبأ نأ ديرأ يذلاو ,مهيلع اهاطلسو
 نأ اهمارصنا مهيلع زعي ةنيمث كرتلا ىلع ةرصآ مهل نيذلا نيملسملا انناوخإل يغبني امف
 .مامتهالاو ةقدلا نم اًريطح اًبناج هب اولغشي

 يجن بحر نع ابرعم قيضي يمجعأ ناسل نم يريدع
 يبلق تقطنأ هلوط ىهانت ام اذإ يح هعقطنأ دقو
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 ةموكحلا نإ" :لاق ثيح همهف ةقدو هعالطا ةعس نع اًضيأ اضر ديشر ديسلا اهنم

 رهق تحت :كارتألا نعي نيح-ةلاق 9 "اينابع ةيصخشلا ةطلسلا تغلأ ةنك رتلا ةرضاحلا

 .ةيلامكلا ةيصخشلا ةطلسلا

 امي هوفتلا اورثكأ دقو ,فاصنإلا نيع اهنم عمدت ةملك تاكحضملا كلت نيبو

 هئاجتلاو ةناتسألا نم هرارف نع ثحابلا ةملك ىهو «نيدلا ديحو ناطلسلا ركذ دنع

 اوناك لهف ؛مههاوفأ ءلم امب هنوصقنتي مهتنسلا اهيف تقفتا املك «زيلحبإلا ةيامح ىلإ

 فيكو «كب لامك ىلع موحرملا هب باصي امء باصيو ةناتسألا حربي ال نأ نودوي

 همالسإ ىلع صيرحلا ملسملا يكرتلا بعشلا نيب زيبمتلل برعلا هناوخإ وعدي هنأ ظحالنو (1)
 بئاصملا عاونأ نم برعلا هناوخإ عم يناعي بعشلا اذه نإف«نييلامكلاو نييداحتالا نيبو

 هنأب مكا مهدهاج امدنع هنأل قحن وهو هتشهد يدبيو «هايندو هنيد ىلع ةيضاقلا يهاودلاو

 يكرتلا بعشلا نيب اوطلخي نأ برعلا ىلع نذإ يغبني الف ءهسنح ريغ ىلإ برقتلا ديري

 .نيينيداللا ددجلا هماكحو

 نم نيرمعتسملاب اولتبا ةاغطلا ءالؤه ببسب يكرتلا مكحلا ىلع برعلا راث امدنعو
 دفولا اههجو ةلاسر نم رطسأ ةعضب انه سبتقن :لاثملا ليبس ىلعو «دوهيلا نييبوروألا

 لالحنا بقع اهيلع تلوتساو ايروس ترمعتسا يلا اسنرف لثمم ىلإ فينح يف يروسلا

 رشع ةينامث ىضم دقل" :اهيف لاق م577١ ةنس ربمفون نم ” ف ةخرؤم ةلاسرلاو ةفالخلا
 ةراسح ةاهابملاب ركذت ةيمسرلا اهتموكح تاغالبو ةيروس يف اهنارين ةلعتشم برحلاو اًرهش

 هده ناقد والا فانها ادعم نآلا» دع "ىلإ نكس ةقيلا ملا نق تنقلات فقة وورد
 ةنيدم نم مسق حبصأو ةيرق ةئامسمخ وحن رمد دقل «عبطلاب اهنع عاملإلا زواجتت تاغالبلا

 ظ :فهوت أذل ءاقش ةلاحب قف ةيووش كقابو نارك قيقفد

 دبع رعاشب ةضهنلا ةعبطم .87ص ةيبروألا عماطملا مامأ ايسآو مالسإلا :غنوي نيحجوأ

 م06 دب رس ىروعلا

 نأ دون طقف «قيلعت ىلإ جاتحي الو هسفنب ثدحتي ميركلا ئراقلا ىري امك باطخلاو
 انم نيطسلف امو- نيملسملا دالبب تقدحأ ىلا يسآملا نم فرط ىلإ نيثحابلا هابتنا يعرتسن

 نيبو -ةريخألا هروصع يف هتالاح أوسأ يف ىح- ينامثعلا مكحلا نيب اونراقي يكل -ديعبب

 يلا يركسعلا رامعتسالا راثآ نم. صالخلا م ىلاعت هللا الإ ملعي ال يذلا يبرغلا رامعتسالا

 .!!هنم صلختلا دايعأ ىركذب لفتحن انلز ام
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 الو فاصنإلاو لدعلاب اومكحاف «.ةكلهتلا اونقيأو هعقوم اوعقو ول نولعفي اوناك

 يف اولدعت ال نأ ىلع زيلحنإلا نآنش مكنمرحي الو «هدابعل هللا لحأ ام هيلع اومرحت
 رورفملا نأ عم هضرأ يف هللا ءانمأ نيدلا ءاملع متنأو نيدلا ديحو ةفيلخلا ىلع مكحلا
 نم ةذفانلا اهؤاضعأ ةفلؤملا كارتألا دالب ىلع ةيلوتسملا ةدبتسملا ةكرشلا يهو هنم

 ال ؛هيلإ عئيجتلملا نم نيملسملاو مالسإلا يف اًدصقو ةين أوسأو اًدقح دشأ نيحنرفتملا

 ةمايقلا موي باسحلا يف نوشقانمو هللا دنع نولوئسم متنأو ؛مهملعن نحن مهفوملعت
 ةبترملا بيعالألاو ةشهدملا .لاوحألا نم نينس ذنم اندالب ف ثدح امم ةشقانملا دشأ

 عقوت ةملم لك يف نيضباقلا نيدتعملل اًئوع متنأ متنكو «هايحب يف مالسإلا حور ضبقل
 نويعلاب ءايشألا ف نوراظنو بذكلل نوعامس مكنأ املو ءجرملاو جرح لاب ةاطغم هيلع
 مكماهس كارتألا نيب ةثدحتسملا ةيسايسلا كراعملا يف نوهحوت نولازت ال ةحيحص ريغ

 نأ توغاطلا اوبنتحا نيذلا نم ءافعض مشهورت نم ىلإ ءاعنشلا ةتامشلاب ةمومسملا
 تبجلاب نونمؤي نيذلا عم نوفطصتو «ناودعلاو منال مهيلع نيرهاظتب اهودبعي

 :ءاسنلا] 4اليبَس اوُنَمآ نيذلا نم ىدفأ ءالْوَه اوُرَفك َنيِذّلل نولوقّيوإ» توغاطلاو
 حلفي ال هنإ رادلا قاع هنن نورك نمو ىدهلاب ءاج نم ملعأ وه انبر هللاو .[ه١

 ليقف دق لبق نم اهيف ناكو رصم اهيلع تعبط ةلخ بلغ نم. قاحتلالا لعلو نوملاظل
 | ؛ ٠ :ءارعشلا] 4َنيبلاَعْلا ْمُه ا وثاك نإ ة "لا ْعِبت انَلَعْلط نوعمتجم متنأ له :سانلل

 دق انإف انورذعاف ةئيس لب ةديدش اهومتيفلأو يبتاعم مكيلع تربك ناك نإف

 ال“ هنإو امههو اًملظ :نيلامكلاو نيوداألا .كارتألا نم مكئايلوأ نمو مكنم انبصأ

 ايتفلا ىلع سانلا أرحأ مكانيأر انإو ملظ نم الإ لوقلا نم ءوسلاب رهجلا هللا بحي
 يف نولداحتو ملع هب مكل سيل اميف نوحاحت ملف ءاياضقلا يف ىوحلا يضقي ام بسح
 يح ةئيدحلا ةفالخلا ةلأسم ةقيقحلاو قحلا ةيؤر ف مكفكي ملأ «نيبت امدعب قل
 ةعاسلا موقت بح اودحب نلو ؟هخيرات يف ًالاثمو مالسإإلا عرش يف اًغاسم اهل متيرحت

 ةرابعبو نيدلا نع اهديرجتل ةفالخلا نع ةموكحلا ديرجتل مالسإلا يف الاثمو اغاسم

 ودها نئزكد ةينبالاا ةمركجي نكد اقرار" غرم ىف نهود ا(: قانا ةرغ
 نوديري نيذلا لاعفأ نيدلا ىلإ نوبرقتو نولوؤت «رفكلاب مهسفنأ ىلع نيدهاش سانأل
 ةاّيحلا يف ْمُهْنَع َمَثلَداَج ءالْؤَه ْمَتْنَأ اهإ» نيدلل الو محل ةمدخب اذه ام ءهنم دعابتلا
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 .[١.ه:ءاسنا] «اليكو ْمُهْيَلَع ْنوُكَي نّم مأ ةَماَيقلا َموَي ْمُهْنَع هللا لداَجُي نَمَف ايندلا
 ظ :ءاسنلاب لاجرلا طالتخا

 يف هتموكحلو هسفنل لامك ىفطصم فأ دق ام ةفالخلا ةلأسم دعب مكفكي ملأو

 مهيز وأ نهيزب لاحرلا نم نيقلي نمي نهتلباقمو 2”لاحرلاب ءاسنلا طالتخا ةلأسم
 ءاسنلا ةلأسم يف حرص دقو" :هنع هثحب ءانثأ يف لاق ثيح اضر ديشر ديسلا رد هللو
 "نونيدتملاو نيدلا لاجر هلك هاضري ال ام ةديدجلا ةيكرتلا ةمألا ف هيلع نكيس امو

 تامارتلا يف ءاسنلاو لاحرلا دعاقم نيب ةلصافلا زجاوحلا ةلازإب هتموكح ترمأ دقو

 هنع لأسو هنم سانلا ءاتساف تليزأف «رتايتلاو تامنيسلاو بكارملا رئاسو نفسلاو
 عفر ف تظحال ةموكحلا نإ :ًالئاق باوجللا يف ةيلخادلا ريزو مكهتف باونلا ضعب
 بتاك كب يقفر حلاف عيقوتب ةلاقم "ماشقأ" ةديرج تبتكو «ةيحص ةدئاف رئاتسلا

 نإ :ًالئاق ةموكحلا نع عفادي ةرقنأ سلجم ف نأشلا يوذ باونلا دحأو ةديرجلا كلت

 ةديرج ف اًضيأ ةيكحم ةعقاولا هذهو ةيمالسإ ةيروهمجب تسيل ةيكرتلا ةيروهمجلا
 .م95715١ ةنس ىاثلا نوناك ١5 يف ةرداصلا ةيتوريبلا "قربلا'

  هباتك يف هللا هلحأ دقو «جاوزألا ددعت نع يهانلا مهعورشم مكفكي ملأ مث

 نم لقأ نينس تانبو ءانبأ جاوز نع يهانلا مهعورشمو .''”عابرو ثالثو ىثم ىلع

 لثم يدترت ةرفاس هتجوز تحرحخو «باجحلا ذبن ىلع ةرقنأ ءاسن لامك ىفطصم ربحأ )١(
 :جنورتسمرأ" .رخآلا سنجلاب ناواسمم. ةبلاطملا ىلع ةرقنأ ءاسن ضرحتو «لاجرلا بايث
 ظ ظ 3١(. ”صر) ربغألا بئذلا

 يهف تاوصألاو ءارآلا ىلإ ةلأسملا هذه يف ةيتدوعلا ةيكرتلا "نطولا" ةديرج تعجار دقو (؟)
 دعت ىلع نيددم  ةناعبتالا ذأ نع ماني لاجرع عقود هشلالاقسم ركنا ناونو نعش"
 برعلا ءاملع رابك نم هسفن دعي نمم اًدحاو تيقلو «ةحيبقلا ثوعنلاب هيتعانو جاوزألا

 ناع ل دمرو: :نيلتملا :لفتاف جاوزألا ددعت دعيو ةلأسملا هذه يف مهقدصب مهئاهقفو

 7 ل و نسي 0 ا ةلادعلا 0 هدف

 لإ يدؤي هنأل ةفاحسلا 0 ةعركلا ةيالاب 050 ها 0 هللا هعرش ام بييعل

 عابرو ثالثو ئثم ءاسنلا نم باط ام حاكن نم هعرش ام لطبأ ىلاعت هللا نأب لوقلا
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 ىلا ةئيسلا ةنسلا هذه رثأ ةيرصملا مكتموكح تفتقا ىنح رشع ينامث وأ ةرشع عبس

 حاكنلا لعجمت ةيفينحلا انتعيرش تناكو حافسلا ىلإ ناقوتلا دنع ةيبيبشلا قوس نمضتت

 .كلذ دنع اًضرف هلصأ يف نونسملا

 :ةيموقلا ةركف
 بتاك ملقب ١977 ربمسيد نم م مويلل مارهألا يف رشن ام مكفكي ملأ مث

 ("ةيموقلا ةركفب اوعيشت لاحر ةعضب ةرقنأ يف نإ" :هصن يآلا هجولا ىلع يرصم

 ام ًالثم كب اروشقأ فسوي نإف «يمالسإلا ملاعلا يف ههنك فرعي نم لق هجو ىلع
 ذبن ىلإ ةاتفلا ايكرت لاجر نيب هتوعد رشني نينسب ينامثعلا روتسدلا نالعإ لبق حرب

 ىلع ةينبملا ةيناروطلا ةعماجلا ةركفب ذحألاو ناودعلا رامضإو ''”ةيمالسإلا ةعامجلا

 ءاملع نم جاوزألا نيب عمج نم لكو هباحصأو دلي هللا لوسر نأو اوغلو اثبع هلعجو
 امي طورشملا ةلادعلا ةياعر عانتما مهيلع يفحو ميركلا نآرقلا نعم مهف يف اوطلغ مالسإلا

 نيد" هتيمس يذلا يباتك يف ةلأسملا هذه قيقدت هللا لوحب تيفو دق نإ مث «عمجلا زاوح

 كاذ فو ةعوبطملا هخسن ىلع ةيلامكلا ةموكحلا ترداص يذلا -نيدلا وددحب- "رلددجب

 .هريغ ةهبش نعو هركذ راملا ذاتسألا ةهبش نع باوجلا بتاتكلا ٠

 )١( وأ م818١ هدلوم)بلأ ءايض راكفأ نم يفسلفلا اهساسأ ةيناروطلا ةيموقلا دمتست ١415م
 ةفالخلا نع اًضوع اهيف ىأرو يملاع يلود ساسأك اهربتعا ثيح (م9714١ هتافوو

 اًبرغ اًئيوكت اهنيوكتو «بيرقلا اهيضام نم ايكرت خلس ىلإ ةوق لكب اعد دقو ةيمالسإلا
 مهاس ىلا ةميدقلا ةراضحلل دادتما اهنأ ساسأ ىلع ةيبرغلا ةراضحلا راثيإو ءاصلاح اًيموق
 نأل ةميدقلا روصعلا لبق اًيئاروط اًرصع كانه نأ ىري وهف اهتسارحو اهنيوكت يف كارتألا
 ردا هذه نوملسملا كارتألا ىقر مث كارتألل اًدادجأ اوناك ىمادقلا ىطسولا ايسآ ناكس

 .نييبروألا ىلإ اهولقنو
 .(4ص) ةيبرغلا ركفلاو ةيمالسإلا ركفلا نيب عارصلا :يودنلا نسحلا وبأ

 خيشلا نكي ملو" نويهص ءامكح تالكوتورب اهنع تفشك يلا قئاقحلا روهظ دعب «نالاو )١(
 ةيمالسإلا ةعماجلل ةاتفلا ايكرت لاحر ذبن انشهدي ال ءاهيلع علطا دق بلاغلا ف ىفطصم

 انقلخ دقو) :يلي ام ىلع سماخلا لوكوتوربلا صني ذإ ءاهلحم ةيناروطلا ةعماجلا لالحإو
 ةراثتسا قيرط نع -دوهيلا ريغ :يأ- رايغألل ةيموقلاو ةيصخشلا حلاصملا نيب تازازحلا



 ةينامدعلا ةقذلوللا عافت مازوت ةيقلا وأ نيل يصوت ب ل ول

 ءالؤه عم قافتالا ىري وهف .ادنلنفو راغلبلاو "ايراغنه" رحبا لثم يناروط اهلصأ بلا

 نأ نودقتعي هلاثمأو لحرلا اذهو «ةيمالسإلا ةعماجلا ةركف نم رثكأ اًديفمو اًيعيبط

 لخدو كرتلا ىلع هناطلس طسب ىبرع لالتحا نع ةرابع وه يمالسإإلا ةيدلا

 ؛لاح يأب هنم صالخلا بجاولا نمو مهسوفن ىلع ةدايس هسفنل لعجو ممتويب

 ةراخلا :دالبلا نكست" ممألا تعضو ةيفالسإلا .نعاوقلا رئاسو عوضولا نإ ؛؛قولوقيو
 ."دعاوقلا هذه مهمئالت الف ةدرابلا ممألا ءانبأ نم مهلاثمأو كرتلا امأ «ةلدتعملاو

 نيمرتحملا اهاجر نم مهنكلو مويلا ةرقنأ يف ةطلسلا لك مهل سيل لاحجرلا ءالؤه

 نيذلا نإف نوريثك ةيناروطلا ةعمالا ىلإ نيعادلا نأ نم مغرلاب ءلاح لك ىلع اهيف

 اونوكي مل ءالؤه نأ :فسأ لكب لوقن اننأ ريغ «ةيلقأ مالسإلل مهنم ةوادعلا نورمضي

 ال ريثأت مهو دايدزا ىلع مهددع نأو نيدوحوم نالا اوراصف لبق نم نيدوحوم

 اذإو مواقي مل اذإ هنإف ايكرت ف ءىش لك وه سيل ريثأتلا اذه ناك اذإو «هراكنإ نكمي

 نم اًرهظم نيدلا نوربتعي مهف نآلا هنأش ريغ نأش هل نوكيس دح دنع فقي م

 ةمألا داحبأ مه .©'”مالسإلا لاجرو اهرخافم نم ةرخفمو ةيبرعلا ةيموقلا رهاظم

 .(اًنرق نيرشع ةدم مهولق يف اهانيذغ ىلا ةيرصنعلاو ةينيدلا تاوادعلا

 .نآلا عقاو وه ام عم قفتت اهّنإف دروف يرنه لوقي امك ميلاعتلا هذه ةقيقح تناك امهمو
 ةطساوب ةفالخلا ىلع ءاضقلا يف دوهيلا رود ىلع اًديدح اليلد ئراقلا مامأ عضن اننإف اذلو

 يرنه .ةينيطنطسقلا يف ةاتفلا ايكرت ةروث ىلإ لصو نأ ىلإ رشع عساتلا نرقلا ةليط مهذوفن
 دامح يريخن بيرعت ؛توريب «يراجتلا بتكملا تاروشنم (77”ص) يملاعلا يدوهيلا :دروف

 ظ .(م

 اًبنج يبرعلا عم يكرتلا كرتشاو «ممألا بولق نم ءاضأ نميف كارتألا بولق مالسإلا ءاضأ )١(

 هنع عافدلاو مالسإلا ةلاسر لمح يف ديحب رودب كارتألا ماقو «ةديقعلا نع اعافد بنج ىلإ

 .نيفصنملا نيخرؤملا ةداهشب نورق ةتس وحن ةليط

 تافارحنا ضعب ةلغتسم لقالقلا ترانا و. هن افسلا كارا نم ةيفخلا قيال تبع املا نكلو

 تارايت ترهظ ذئئيح مكحلل ماظن يأ طق اهنم ولخي ال ىلا مهئاطخأو مهفسعتو ةالولا

 :قآلاك فيرش عيدب دمحم روتكدلا اهفنصي «برعلا فوفص نيب ةفلتخم ةيسايس



 اويحي نأ مهل ريخو كلذ لكب مهل ةقالع ال -ءالؤه رظن يف- مهف كرتلا امأ ةيبرعلا

 "ضيبألا بئذلا" :"تروقزوب" ميدقلا يكرتلا نثولاك ةيكرتلا ةيلهاجلا دئاقع ىركذ

 .«ةرقنأ ةموكح ةطسوب عباوط ضعب ىلع روصم وهو امك نومك رتي نيشان قدولا اذهو

 مهريغ ريبك ددع ةرقنأ يف ناك اذإو «ةرقنأ لاجر لك اوسيل ءالؤه نإ :انلق»
 ةمواقم يف الإ اهسفنل ةيموقلا ةركفلا يف نوكرتشي ال مهنإف ةيموقلا ةاعد نم

 .«مالسإإلا

 ةهجولا نم سيل ةيمالسإلا ةعماجلاب لوقت ةئف كئلوأو ءالؤه لباقم يف نإ مث»
 كب اروشقآ فسوي ةمواقم مهبأد نم ءالؤهو ةيعامتجالا ةهجولا نم لب ةيسايسلا

 يحبص هللا دمحو ؛كب دمحأ ىلغوأ اغأو ءكب يرون لالجو ءكب بلآ كوك ايضو

 يلا مهططخ نم ةمألا نورذحيو مهدصاقم نونيبيو ةيناروطلا ةاعد نم مهريغو كب
 > .«اهل ةياهن ال

 لو كلش لرب نيوقب لقال نراك نب اهييسم الوز ىككردلا :بدنسل» ةناظا امو <
 الف هيلع رصاق اذه هيأر نأ زيغ ةيفكاسالا قوقشلا نمددتلا اميق رقت تأ ىلع قفاز

 .«ةموكحلا ططحو نيناوقلا داومو ماكحألا تاصنم ىلإ لصي

 ايكرت اهيلإ داقت يلا ةياغلا نع ربعت يهو ةلاقملا هذه ىلع ائيش ديزأ الو
 مامتب اوملكتي ال نأ اًئيع مهيلع ناك .قيريصملا ::نناتكلا نأ“ ريغ ةيلا وتلا اتابلقتب

 اروشقآ فسوي ةطح نأب حوبي نأ ةربخلا قداصلا بتاكلا اذه تاف اذحلو «ةقيقحلا

 نمحرلا دبع هلثميو «ةيكرتلا ةفالخلا ماقم موقت ةيبرع ةفالخ داجيإ ةركف قنتعي يأر
 هلثعو ةلماش ةيمالسإ ةدحو ىلإ يمريو نامثع لآ يف ةفالخلا ءاقبإب لوقي يأرو .يبكاوكلا
 مكح نم اهصيلختو ةيبرعلا دالبلا لالقتسا ىلإ يمري فرطتم يأرو .يناغفألا نيدلا لامج

 نم نيبتيو .ةيزكرماللا ماظنب ةيلعلا ةلودلاب ةطبترم ةيبرعلا دالبلا ءاقبإب لوقي رحخآو .كارتألا

 سئاسدلا هيف تبعل يذلا يأرلا امأ .ةيمالسإلا ةفالخلا ماظن ىلع اهصرح اًعيمج ءارآلا هذه

 يأرلا اذهل تدهم دقو «ةيبنجأ ةلود ةيامح تحت ةيبرعلا دالبلا عضوب لئاقلا وهف ةيبنحألا

 .ايناطيربو اسسنرف اتلود

 !!كلذ ىلإ اعد نم ةلامع يف كشن الو
 ,( 115 1/17 ض) تارغلاو يلاوملا نيب عارصلا :فيرش عيدب دمحم .د



 ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا ص تت _ ب خ١5

 نم مهلاثمأو يرون لالحو يحبص هللا دمحو .(”بلآ كوك ايضو ءدمحأ يلغوأ اغأو

 مهلعجيو مهعجشيو مهيمحي يذلا وهو هسفن لامك ىفطصم ةطخ يه امنإ نيفرطتملا
 اورهاجي نأ مهدح نم سيلو مهئدابم نوضري الو اهولهأ مهفرعي ال دالبل اًباون

 كلت مهتوعد قفتت مل ول ةيمالسإلا ةعماجلا نع كاكفنالا ىلإ لوضانألا يملسم ةوعدب

 يف نوفرطتملا رفظي اذهو هشيحو وه مهئارو نم نكي ملو لامك ىفطصم ةاضرمو

 يف ماظتنالاو ليكشتلا نم نوعونممو نولوذخم مهيضراعم نإو «مهيضراعع. ةيضق لك
 ةدع نم راكفأ درحب نع ةرابع ةيلهاجللا ةيناروطلا ةركفلا تناك ولف «يزح لكش

 ىلع هاكح يذلا ضيبألا بئذلا الع امل هثالمزو اروشقأ فسوي لثم يرصملا بتاكلا

 .'''ةموكحلا ةطسوب عباوط ضعب

 ةيرظن) يأ- فرطتملا يموقلا هاحتالا نع نوربعي اًعيمج ءالؤه نأب ملعلا عم انقيلعت رظني )١(
 تناك اذإ الإ ةيمالسإلا ةعماجلا لاممإو نيدتلا مدع مهراعشو (-(ةيناروطلا ةيكرتلا ةيموقلا

 حدك. نونغتي مهو «ناروط انتبعكف «كارتأ نحن :اولاق يح ةيناروطلا ةيموقلا ذوفنل ةمداح

 .مهلامعأ نم ائيش نوركني الو لوغملا تاحوتفب نوبحعيو ناحزيكنج
 ىربكلا ةئفلا اهيلإ ليعيو "ةيمالسإلا ةينامثعلا ةيموقلا" ةيرظن باحصأ نولدتعملا مهلباقيو

 لامعأ نوفصيو «لوغملاو نيينامثعلا كرتلا نيب ةلص ندأ دوجو مهضعب يفنيو ءاملعلا نم

 نح «جنرفإلاو سرفلاو برعلا وخرؤم هب اهفصو ام لثم امهموقو وكالوهو ناحزيكنح

 ضرألا يف نيدسفملا ءالؤه لثع. اورخفي نأ كرتلل سيل يولوملا رنهاط وهو امحدحأ لاق
 ىلع عقو ءالب مظعأو «برغلا نع قرشلا طاطحنا ةلع اوناك نيذلا نيرمدملا نيئباعلا

 لآ خيرات اوعجاريف مياسح ةفيحص اوعجاري نأ نوملسملا كارتألا دارأ اذإو «ناسنإلا

 نجاد يرولا ندلح لاقورز ةيئامعلا ةاودلإو يكنز لآو ةقحالسلا خيراتو رصم. نولوط
 كانا كرت ال وأ نوملسم مه نوينامثعلا كرتلا ةديدعلا ةيعامتجالا فيناصتلا

 ١58(. 2157 ص/١ج) يمالسإلا ملاعلا رضاح :نالسرأ بيكش

 افأشب ةديرجلا تمتها ةلاقم ١74٠ يناثلا نوناك نم ١١ يف ةرداصلا "يرليا" ةديرح ٍيفو )١(

 اهيفو نييناملألا رسن ىلع هلضفتو بئذلا اذه ةروصب ةيكرتلا ةيارلا ميسوتب يصوت يهو
 دمحمو نامثعك برعلا ءامسأ ةماقإ نم راصعأ ذنم كارتألا هدوع ام ىلع فسأتو داقتنا

 ؛ناخليإو موسكيبو بلآو زيكنجو روميتك ةيكرتلا: مهئامأ ماقم ةشئاعو ةمطافو رمعو
 نيدلا نيالا كارتألا نيب اهرشنل اغاسم دحت ال لب اًعطق جورت ال تاملكلا هذه لثمو



 ١ 7 ## سل _ _ ةيئامثعلا ةقالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا

 سلجملا ءاضعأ عيمجب طيحملا قلخلا بزح جمانرب هيلع لمتشا ام مكفكي ملأ مث

 نأ نم "ةفلتخملا ءامسألا نم قلخلا مساو ءلامك ىفطصم بزح وهو" ديدجلا يطولا

 كلذ ىلع تدقتنا دقو «ةماتلا ةيرحلاب نيناوقلا عضوو ةميدقلا ديلاقتلا ةلازإ مهتطح
 لازتعا هيلإ تفاضأو ةيمالسإلا ةغبصلا ىلإ ةيمتنملا "راكفأ ديحوت" ةديرح جمانربلا

 ةينيدلا ةركفلا يلابي نمم ةديرحلا كلت فيرعت ىلع وهو ةرازولا ةسائر نع كب فوءر
 ديحوت' ةديرح مهنيد نع مهعافد بحاولاب دهعتي موق ىلع مالسو ءامي ديقتيو
 .هلاثمأو ةينيدلا كب فوءر ةيمح مهوشئاط هلعف ام ىبأتو "راكفأ

 :ةيعرشلا مكاحا ءاغلإ

 (10ةيورقنألا ةيروهمجلا باتك ربكأ وهو (فياغأ دمحأ) هبتك ام مكفكي ملأ مث

 و و مهسفنأب ةشئاعو ةمطافو نامثعو رمعو اًَدَّمَحُم نودفي

 0 ةركفلاب اهفيلأت ىلعو ةيموقلا ةركف ىلع ديدنتلاو ثحبلا تيصقتسا دقو ءامنييبشأ

 ددعغ "اودع ين ىمسملا يباتك يف «ةيمالسإإلا ةركفلاب اهفيلأت نع ًالضف ةيمكحلاو

 ءانفإ ف مهغلبم موق غلبي ال -اوناك امك نآلاو- ؛لوضانألا وملسم ناكو «نيدلا
 مهئابآ نم ممل ةثراوتملا ةبستكملا ةديقعلا هذهو «ةيمالسإلا فطاوعلا تحت ةيسنجلا مهفطاوع

 مهلوصأ يف مه ركذ ام حص نإف .مهيف ةخسار ةكلمو ةيسنح ةصاخ تراص نيملسملا

 نوعجترملا نوددحملاو «مالسإلا دعب تسسأت ىلا ةيسنجلا يف هوتامأو هوسن مهف نيمدقألا

 - .همغرو مهقلخ دض مهل قلخت ءاشنإو ؛مهيف يبيح ام ةتامإو تام ام ءايحإب مهوفلكي
 ةرقنأ ماكح نأ ناكم لك يف عاذو «مالسإلل مهئادع يف نييلامكلا اياون رهظت تأدب امدنع )١(

 مهميعزب ةصاخو «قاوسألاو دحاسملا يف مهب نوددني ظاعولا راصف نيعالم ةرفك ددحلا

 تفتلاو ؛موجه لا دشأ همجاهت يلا ةيروتاكيراكلا روصلاو تارشنلا تعزوو لامك ىفطصم
 لحي مل ذإ ,هامح يف نامألا نودشني ةينيطنطسقلا يف "ديحملا دبع" ةفيلخلا لوح نوضراعملا

 لامك ىفطصم كردأ امدنعو ؛«ءوسب ةفيلخلا سمب نأ ىلع اًموي ٌورجي يزاغلا نأ مهرطاخب

 لجع ذئنيح ؛ههركت بعشلا ةيرثكأ ثيح «ةينيطنطسقلا يف هدض ةيمالسإلا ةكرحلا رطح

 .ةلودلا نع نيدلا لصفو ةفيلخلا درطو ةفالخلا ءاغلإب موسرمم مدقتو فنعلا مادختساب

 .اهدعب امو (١٠"ص) ةرقنأ يف راوح ءكشك لالح دمحم

 .م915١/ ه1985١ يمالسإلا راتخملا ط



 ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا بللللللللللملللعل ةموع

 ةيمالسإلا ميلاعتلاو نآرقلاب اهيف ددني .(ماشقآ) ةديرج ف لاقم نم اهييسايسو

 بحاص هلقن ام ىلع ١574 ةنس يف اهقيبطت نكمي دعي ل يلا ميلاعتلا نم اهربتعيو

 ."14 147 اهددع يف ءارغلا "ماعلا يأرلا" ةديرح

 أره نأ ةيمالسإلا ميلاعتلل هلاقثتسا نم -فياغأ دمحأ يئعي- غلب دقو  :لاق مم

 سمألاب ناك هلثم لجر نم هرودص لمؤي نأ نكمي ال امث اًريثك هلاقم يف مكهو رخسو
 يسن فيك فرعت الف ؛يمالسإلا نيدلا ةفسلف سورد ةناتسآلاب ىربكلا ةيلكلا يف ملعي
 نمز يف هنم فرعأ ال ئنإو «(!؟هلئاضفو فينحلا نيدلا اذه نع سمألاب هلوقي ناك ام

 هذه يف هب ارهاب نكي مل نإو نيداللا مهئدبمو هئدبل ةمدخلا الإ اًضيأ نييداحتالا

 هتموكح يف هاطعأو هنم هبرق هاعسمو اذه هئدبع لامك ىفطصم هفرع ام لجأل «ةحردلا

 هيلع لما م هلئاقفو قدا عزدلا' اذه نع ىسألاب لوقي لاك فلفت ةميظع ةلوفت

 .اهلئاضفو ةموكحلا كلت صاوخ نم الإ وه امف ةيلامكلا ةموكحلا ف هزكرم نم
 ةلالدلا يف ةحيرصو ةطيسب اهنأ عم 27ةيعرشلا مكاحم ا ءاغلإ ةلأسم مكفكي ملأ مث

 ردص ام مهيلع نورقتو مهنع نوماحت ىم ىلإف .مالسإلا نع قورملاو حوزنلا ىلع
 عانتقالاو عالطالا يف هنوحاتحت ءيش يأ ىلإو «ليوأتلا قاطن هنع قيضي امم مهنم

 كلذ عقو دقو «نورفاك مهنأب مهّنأب اوفرتعت ح نوثكام متنأ لهف ؛ةيرفكلا مهتطخب
 اذكو «ةينيد ال مهتموكح نأب ؛مهريغو "نازول" يف مهودنم حرص ثيح اًضيأ مهنم

 انطوقس رحأ يذلا نوناقلا زحاحلا تناك ةينامثعلا ةفالخلا نأ كشك لالج ذاتسألا 0

 ظ .(76"7ص) يبرغلا رامعتسالا يف

 ةلودلا نع نيدلا لصفو ىيداللا هاحتالا يف تذختا ّيلا تاوطخلا ةلسلس نم ةوطخلا هذه )١(

 «يرسيوسلا يندملا نوناقلاب لمعلاو ةيمالسإلا ةيعرشلا نوناقو «ةيعرشلا مك احلا ءاغلإك

 نوناقلا يف ةيصخشلا لاوحألا لاخدإو «يناملألا يراجتلا نوناقلاو يلاطيإلا يئانجلا نوناقلاو

 ميلعتلاو روفسلا ريرقتو باجحلا عنمو ؛هزكارم ليطعتو يئيدلا ميلعتلا عنمو ؛يوروألا يندملا
 هلعجو ةيبرعلاب ناذألا عنمو «ةينيتاللا فورحلاب اهلادبإو ةيبرعلا فورحلا ءاغلإو طلتحملا

 .ةعبقلا سبل مازلإو سابللا رييغتو ةيكرتلاب
 .(59ص) ةيمالسإلا راطقألا يف ةيبرغلا ةركفلاو ةيمالسإلا ةركفلا نيب عارصلا يودنلا



 ١ 98 يف بيب ببي سس لااا ةينامثعلا ةفالزلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا

 ترمأ نيح اهنع اهعافد ءانثأ يف همك هديتنا نع ةطحرللا "ماشقآ" ةديرج تحرص

 نأب هنايب قبس امك ةيمومعلا بكارملا يف ءاسنلاو لاحرلا دعاقم نيب زجاوحلا عفرب

 ال :اولاق مفأب مهنع نورذتعت مكلعلو «ةيمالسإ ةيروهمجب تسيل ةيكرتلا ةيروهمجلا

 نا متسع اعدلا يطا رجا نيا راك عةرفاك :اولوقي و ةضااسر ريغ وأ ةيئيد

 ريتركسلاو اقباس ةيقذاللا فرصتم ةرهاقلا ليزن» :اذكه هنونعيو ةيبرعلا فحصلا

 هتغلبأ دقو ةيعرشلا مك احا ءاغلإ اودارأ امدنع «ئيس .ع توريب ةيالوب ماعلا

 نم هبلط دحاو هلاؤس نع اًبيحبو الئاق "ةينيدلا مكاحما ءاغلإ" ةرابعب تافارغلتلا

 "5 نهرا

 "ايكرت يف ةينيد مكاحم ال ,ةيعرش مك احم"

 يف دحوت ال هنأل ءلكشلا اذه تببس لسازملا ةيقرب ةغلل ةيوسنرفلا ةمجرتلا نإ»

 هذهو ريغان دوعيوت ىهتادبك قرح كاك ب "يرو كاع" انا غ وك هناك

 اذإ 5 مهفايدأ ىلإ رظنت نأ نود «سانلا نم ناك يأ ةعحارم لبقت مك احنا

 .«اهتيحالصو ةيلحادلا اياضقلا عون نم مهاياضق ياك

 برحلا ليبق مكاحملا هذه ءاغلإ ىلع تمزع اًضيأ ةينامثعلا مكاحما تناك دقف»

 .«لئاوحلا افود تلاح نكلو ىربكلا
 فورظلل اًقفاوم هلعجو (ةلحمل) ندملا نوناقلا قاطن عيسوتب اولاق نم ةركف نإ»

 باوصلا نيع رضاحلا رصعلا حورل ةقباطملا ةيعرشلا ماكحألا ةوالعب ةرضاحلا

 .«ةقيقحلاو

 نيب تاضقانتملاو تافالتحالا نم اًضيأ مويلا لصق داق لص ناك دقو» ٠

 الو ىودج نود تاقوألاو قوقحلا عايض ىلإ لوؤت امم ةيماظنلاو ةيعرشلا مكاحا
 اهنيناوق طبنتسي ةيمالسإ ةدحاو ةلود ةرادإب نيتفلتخم نيتمكحم دوجو يف اًعبط ةمكح

 .م977١ ةنس ربوتكأ نم ١5 "مارهألا" ةيعرشلا ماكحألا نم

 قحلا ةروص يف هتلعف ام لك غرفيل ةرقنأ ةموكح نم لكوم لحرلا اذهو
 يحتسم الو هللا نم فئاح ريغ هلثم رأ ملو ءارايخ اهب نيناظلا نييرصملا ةلفغ ميديو

 ف موي لك نيقرتملاو نيعرستملا نييلامكلا نكلو «مهلوقعب ءازهتسالا دنع سانلا نم



 ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا لل ل

 .الوذخم اًمومذم هليوأت عم مهءارو هوكرتيو هوقبسي نأ دبال داحلالاو رفكلا تاجرد

 هليلدو «ةينيدلا مكاحملا ريغ ةيعرشلا مكاحملا نأ اذه لبق انعم ام هللا ناحبسو

 ,مهبهاذمو مهايدأ ىلإ رظنت نأ نود سانلا نم ناك يأ ةعجارم لبقت مكاحما كلت نأ

 رونالا جررشلا ةلادغينةقل يك اغا كلت لإ قيملسملا نيغ ىرهءاش م ةعحجارنم قاد هف

 ةطلاغمو «يمالسإلا نيدلا لوصأ ىلع مكحت مكاحم يأ ةينيد مكاحم اهنوك عنمبو

 نيد ىلع نكي مل نم ةعجارم تلبق امل ةينيد مكاحم تناك ول اُهأ ىضتقت لحرلا

 ) نم (ةيعرشلا مكاحما) ىلع (ةينيدلا مكاحما) ناونع قلطي نم نأ لاحلاو «مالسإلا

 ام ىلإ رظنلاب اهقلطي «ءكلذ يف نوئطخي الو «نيدلاب "عرشلا" نومجرتي نيذلا بناحألا

 نيأ نمو ءاهعجاري نم نيد نأ رظنلاب الو ةيمالسإإلا ةينيدلا ماكحألا نم 1

 .مهادع نم نيب هالوتي الو نيملسملا نيب مكحلا ىلوتي مالسإلا نيد نأ لجرلا فرع

 ءاغلإ ىلع تمزع اًضيأ ةينامثعلا مكاحملا تناك دقف" :هلوق يف الإ قدص امو

 هدارم نوكي نأ ىلع "لئاوحلا اهود تلاح نكلو ىربكلا برحلا ليبق مكاحم ا هذه

 ال قدصمو حيحص وهو (ةينامثعلا تاموكحلا كلذ ىلع ةمزاعلا ةينامثعلا مك احنا نم

 مهلامآ صخأ نم ناك ةموكحلا مامز اوضبق امل نييداحتالا نأ نم انباتك لئاوأ يف انيب

 ةيندملا تاعامجلا نأ ىلع ةرقتسم مهديقع نوكل «ةيعرشلا مكاحملا ءاغلإ مهينامأ وأ

 تليح ماكحأب ال مهوقعو مهئارآب مهنيب اميف اهوعضو لا نيناوقلاب ساست ةيقارلا

 مك احا كلت ةطابر ةلازإب اوءزتجاو هيلع اورساجتي مل مهنكل ءامسلا نم تلزن امنأ

 ,ريمزألا وحتاف مهو «مهقوف الاطبأ مفوكل نييلامكلا مفاوخإل ةيندملا ةعاجشلا هذهب

 مكاحنا كلت ءاغلإ لامتحالا بلغأ يف ناكل ىربكلا برحلا يف نويداحتالا رفظ ولو

 . لئاوحلا افود تلاح نكلو" :هلوقب لحرلا دارم اذهو ؛مهيديأب

 برحلا نابإ "بلآ كوك ايض" مهرعاشو مهمامإ هبتك ام اذه املك ديؤيو

 زامروغود يدنك ينقوقح هكد تلود رب

 ءريد «زم هشيكد «شمنيا ندك وك» هننوناق



 ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا

 زامرود لقتسم «ءلك د تلود رب الصا وا

 ري زام ابيشاط يغلراو رب نيهمشيك هد

 ؟رديمتخيشم ,ءرديمتلم نالواوكاح

 ؟يماوتف باب ىمفنن اثوعبم ,لجم يلم

 ؟رديمتعي رش ءهاليح رب تيطورشم
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 ؟يمايؤر هسقوي زمغي دلوا تلم ربرح

 نم تلزن امنإ' :اهوناق يف لوقتو اهسفنب اهقوقح ملع دلت ال ةلودو» :هبيرعت

 لمحت ال ضرألاو لالقتسا امل مودي الو الصأ ةلودب ىه انيف ل كي 0 د ءافمملا

 ..«لدبتم ريغ اذوجوم
 يلملا سلجملاو ؟ةيمالسإلا ةخيشملا وأ «ةمألا ؛ةلودلا كلت يف مكاحلا وه نم»

 ةليح نع ةرابع روتسدلا لهو ؟ىوتفلا باب وأ (باونلا) نيثوعبملا راد يه له

 يبن ناك اذه «بلآ كوك ايض»و «مالحألا نم ملح اًرارحأ ةمأ اننوكو ؛ةيعرش

 نييلامكلا دنع هتلزنم تمظع دقو «ةيناروطلا طارص ىلإ كارتألا ىعادو نييداحتالا

 ديحوت" ةهديرج تثرشنو ,ئبطولا سلجم :يف 6 دايذ" نكات مويلا وهو اا

 ىفطصمل ةيكرتلا ةيرومحلا ناينب اسسأ نيلحر لوأ هنأ اهتحت تبتكو هتروص "راكفأ

 قاطن عيسوتل ةمزتلملا ةركفلا نم "ةرهاقلا ليزن" لحرلا هركذ يذلاو

 يهف ةيعرشلا ماكحألا ةوالعب ةرضاحلا فورظل اقفاوم هلعجو "لولا" يندملا نوناعلا

 كوك ايض ةطح ءاغلإلا ةطخلا قفاوملا امنإو «ةيعرشلا مكاحلا ءاغلإب ةيضاقلا ةطخلا ريغ

 ةعبرألا ةلدألا وه يذلا ِِق عجرملا لعجبي نأ اهدحأب صتخم ريغ ةيمالسإإلا ةربتعملا

 نأ بحجاولا ناكو اهيلهأ ريغ ةريطخلا ةفيظولا كلت ىلوتف ةيداحتالا ةبلغتملا ةموكحلا

 نم دعب اهيف نعتسي مل هنأ لاحلاو ءايندلا ءاملع رباكأ نم عمجي سلجم امي 00

 ال نم اهسأري ددعلاو ددعلا ةليلق ةنحل ىلإ تليحأ لب ةناتسآلاب نيفورعملا ءاملعلا رابك

 ةيلدعلا ريزوو ئطولا سلحملا يف نآلا ريمزأ بئان كب ديس لثم هملعو هنيدب ةقث



 ١77 ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا

 نالعإ بقع عمتجملا ناملربلا يف اًضيأ ريمزأ بئان هلبقو ةينامثعلا نايعألا نم ناكو
 نارهظ نيب ناملربلا يف هب هاف يذلا همالك نمو هايإو ئيعمج نيسلخم ا الكو :روتسدلا

 برحلا ةنده دعب لحجرلا اذه نأ باجعلا بجعلا مث .27"يقرتلاو داحتالا برح لوزي

 م ينإ" اشاب ديرف ةرازو ىلإ ئعفشتسي لقتعملا نم يلإ اهبتك ةلاسر يف لاق ىربكلا
 مهسلخب الو مهزك رم ْق الإ ادحاو موي ولو يقرتلاو داحتالا بزحلا وضع رضحأ

 مهو «ةدحاو ةرم ولو ةينلعلاو ةيرسلا مهتاضوافم يف مهءامعز كراشأ ملو نييمومعلا
 مهيلع اًدقتنم لزأ ل انأو «بناحألا نم اننودعي اوناك مكترضحل مولعم وه امك
 كارتألا عيمج عم هنم ملعأ ال نإو "ةميمذلا مهلاعفأ نم هيلع ترثع امب اذخاؤمو

 ةيمرلا لفاحماو سلاجملا يف مهيماحمو نييداحتالا ديدانص نم هنوك الإ هنوملعي نيذلا
 كراشي مل هنأ يعدي فيكو .رائرثلا قهيفتملا هقفتملاو راذهملا قدشتملا بيطخلا اهربغو

 .نينس لوط مهئامعز نم ةسفن ناكو ةدجاو ةرم مهاضوافم 2 مهءامعز 9 5

 اضر دمحأ دقتنا ام لثم لئاسملا نم ةلأسم يف مهيلع هداقتنا وأ مهنم هلازتعا عمسي

 مجحي ال هنأ ىلع لدتو ىسنت ال ىلا كب ديس تاملك نمو .نايعألا سلجم ف كب

 )١( اهتغبص يف كش انيدل دعي مل ءاهفادهأو ةيعمجلا هذه ةعيبطب ّئراقلا ريكذت انررك اذإ

 اوغط ثيح «مهيديأب رومألا ديلاقم تراص امدنع يدحتلا رهظم اهئاضعأ روهظو ةيدوهيلا
 .كلذ اهنم مهفنل هالعأ ةرابعلا انيفكتو ءاوربحتو

 :"ةينوساملا رارسأ" هباتك ف تعفر داوج هلاق ام اهيلإ فيضنو

 ىلا يه هشرع نع ديمحلا دبع ناطلسلا تعلخ يلا يقرتلاو داحتالا ةيعمج نأ عقاولا فو
 نيثالثو ةثالث لالخ هدهشت مل ام يسأملا نم دالبلا تدهشو («كلذ دعب دادبتسالا تماقأ

 داوعأ ىلع ةريخألا مهسافنأ نوريثك نوصلخم نونطاوم ظفلو «ناطلسلا مكح نم ةنس

 م1918 يمالسإلا راتخملا ط (10 ؛ه ؟ص) "دالبلا ءاحنأ فلتخم يف تبصن يلا قناشملا
 نيب ةقرفلا اوعاشأ ثيح ,؛دوصقم فدهل مهدهع يف اًضيأ برعلا ىلع تعقو يلا ملاظملا تناكو

 ءاجو ءايكرت دض برحلا يف لوحدلل زيلحنإلا عم نواعتلاب نيسح فيرشلا ماقف كرتلاو برعلا
 .ىلوألا ةيملاعلا برح ا ُْق مهدعاسم ىلع مه ةأفاكم برعلا دالب لتحيل (يروألا رامعتسالا



 8 ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا

 ةينازيم نم ةدحاو ٍف تثدحأ ةيداحتالا ةموكحلا تناك امل هنأ لطابلاب رهجلا ىلع

 'غلروتس وأ تنوك" اهل نيعت نأ تدارأو ةيلدعلا ةرازولا يف ةيراشتسم ةلودلا

 ديجوي ال :تنوكلا نإ" كب ةيس لاق ناكزبلاب ةلأسملا كلت يف شقون ام دنعف ىيلاطيإلا

 هتيب نأ انععس مث ءاحل هونيعف "هتحرد يف هقفلا لوصأب ماع لجر ةفالخلا ةمصاع يف

 نم ةمجرتم ةلمجلا هذه .داحتالا لاجرل تايهتشملا رئاسو برطلاو وهللا لح ذختا

 ةرع اقركذ كل تايصخشلا يف قمعتلا بحأ ال انأو "ةلحل" ليدعت ةفيظو يلوت
 شفأ ل عم «مهايابخو نييلامكلاو نييداحتالا اياجس يف لمأتملل ةيادهو ربتعملل

 لضف ناذللا هالوق امأ «يقرتلاو داحتالا بزح نم أربتم هتلاسر يف هلوق الإ هرارسأ نم

 مالسإلا ءاملع ىلع يلاطيإلا تنوكلا اههدحأ يفو ةلودلا ىلع بزحلا امهدحأ ف

 .ناملربلا ًالم ىلع امهيلك امه قوطنمف هئاهقفو

 نم اًضيأ لصحيو البق لصحم تناك دقو :"ةرهاقلا ليزن" :هلوق امأو

 قوقحلا عايض ىلإ لّوَأُت ام ةيماظنلاو ةيعرشلا مكاحملا نيب تاضقانتملاو تافالتحالا

 ةلود ةرادإب نيتفلتخم نيتمكحم دوجو يف اًعبط ةمكح الو .ىودج نود تاقوألاو

 قطني ال يلا بيذاكألا نمف "ةيعرشلا ماكحألا نم اهنيناوق طبنتسي ةيمالسإ ةدحاو

 ةموكحلا كيكفت دعب ةيمالسإلا ةلودلا نيأف «ءايحلا نم هجولا رمحي نأ نود ناسنإ امي

 نم ةطبنتسملا اهنيناوق نيأو «ةتحب ةيويند وأ ةينيد ال ةموكح اهلعجو ةفالخلا نع

 لهو ؛ةيعرشلا ماكحألا نم اهريرحتل ةفالخلا نع اهولصف دقو 2""ةيعرشلا ماكحألا
 ىقبتو ةيعرشلا مكاحم ا ادع ام ىغلي نأ تقو الإ قطنملا نم رثأ مالكلا اذه يف دحوي

 الإو اهريغ مكاحم دوجو مدعل ةيعرشلاب اهفيصوت ىلإ ةجاحلا ىقبت ال مث ةديحو يه
 ءاغلإل اًببس كلذ نوكي الف ةيعرشلا ماكحألا نم ةطبنتسم ةلودلا نيناوق تناك ولف

 الإ سيل نييلامكلا لاعفأ ليوأت يف لحرلا فقوم نكل ءاهتيبلت لب ةيعرشلا همكاحم

 تاريذحت لك تناكو ءايجيردت اهيلع ىضق دقل ؟هلك اذه دعب ةيمالسإلا ةلودلا 5 اع ١١(

 يلا تاءارحإلا نأل ءمهب داري ام ةفرعمو ةظقيلا ىلإ نيملسملا وعدت يربص ىفطصم خيشلا

 درعا نيرذك مالنا يضرم مز ايدل نع نودلا "لوقت قمت لامك ىفاطعم اهأذ

 .ةيدرف ةينادجو ةفطاع



 ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا ١٠

 :نفاشلا لاف ابك"

 احصفم ناك نإو يذهي هحدامف هلاعف نسح هحدمتي مل ءرملا اذإ

 .مهنع اًعافد ةرهاقلاب وغلي وهو كلانه اوغلي نأ نوديري مهف

 تناك اذكهو «ةيعرش الإ نوكت ال ةيمالسإلا ةلودلا مكاحم نأ ةلأسملا ةقيقحو
 ةلودلا ىلع أرط ام ةيماظنلا مكاحما تثدحأ دق «نامزلا ميدق يف ةينامثعلا ةلودلا
 اهساسأ يف مكاحملا كلت تبلقف ءاهلالقتسا يف ةيبنجألا لودلا بلغت رثأو فعضلا
 ,حلفي مل وأ كلذ يف حلفأ ,نكمأ امهم اًضيأ عرشلاب اهفيلأت ف دهتحاو ةرورضلاب
 نم ولخت ال تناك اهيف اهسسأتو اهوبق عم ةلودلا يف مكاحما كلت دوحو نأ لصاحلاف
 روت ناك اهو ير يعايد يايدولاو ,ةيبنجأ دعت نأ

 ةداعإ ب ا ةئنهتب نيفوغشمو ل ديالا حبصأ ام تقو ا

 ط5 ا
 .اهراكنإ قح اهركني ملو ةحيضفلا نياع كلذلف

 ةميظع ةروطخ تاذ ةلقتسم ةلأسم تناك نإو ةيعرشلا مكاحتلا ءاغلإ ةثداحو

 نم اهنأ الإ اهلصأ نع اهحارخإو ةيمالسإلا ةلودلا رييغت يف اهدحو يفكت ثيحب
 كلذ يف هيلإ اودمع اميف انركذ امل ةديؤمو ةفالخلاو ةموكحلا نيب قيرفتلا تاعبتتسم

 ةينيد ةسائر هل ةفيلخ هنوك لحأل ةفيلخلا نم ةموكحلا اوعزن ال مهنأل «قيرفتلا
 اولقتسي يح داصرملاب اهل اًدعاق هتموكح يف اًمكاح مالسإلا نيد لعجي نأ هبحاو نمو

 ةيعرشلا مكاحلا ءاغلإ اومزتلا مرج الف ءدصرلاو مكحلا كلذ ديق نم اوتلفيو مهيأرب
 ةموكحلا قارتفا نابإ انأ تمزج كلذ ءارج نمو ''”ةكلمملا يف نيدلا ةيمكاحلا ةلثمملا

 )١( ةيعرشلا مكاحملا ءاغلإ ةوطحخخ تناك 00

 رداصلا لك نإو ةميظع ةميظع ةروطح تا اهَّنأب اهفصي فلؤملا وه اهو نيدلا "ةنهك (ننب"



 اكل ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا

 ىلع فسألاو بجعلا ترثكأو «نيدلا نع دادترا هنأب ةفالخلا نع ةرضاحلا ةيكرتلا

 مهنم ىبأ نم نأو «هردق قح هوردقي مل فيك نييرصملا اميس ال ءاملعلا نم اًريثك نأ

 هذه ةقيقحب كاردإلا ىلإ مهمولع مهلصوت مل اذإو «يداعلا ءابإلا دح ف فقوت فيك

 :اهيف مهعاستا عم مهمولعب نوعفتني ميفف نيدلا يف اهرطحخ ةبترمو ةلأسملا

 ملظلاو راونألا هدنع توتسااذإ هرظانب ايندلا يخأ عافتنا امو

 نيتاه نم مهبجاول نيدلا ءاملع ضاهنتسا ىلإ ىعدا ةلأسم ندجوت ال يرمعلو

 اوطيحي مل امل مفأو «ةيعرشلا مكاحما ءاغلإو ةفالخلا نع ةموكحلا كيكفت ئعأ نيتلأسملا

 نيبو ئيب ام ىلإ امهيف هتلق ام ةدش نم اًضعب دري مهلدعأ حرب ام اًملع امهب

 نيتغلاب نيتجح اهوقلتت نأ مهب ردحألا نأ عم ءانحشلاو ةموصخلا ةدش نم نييلامكلا

 .مهتموصخ يف يبهذم ىلإ زاحنا نم عمو يعم قحلا نأ يف
 هذه هجو امف «دعب ةيعرشلا مكاحملا تغلأ ام ةيلامكلا ةموكحلا نإ :تلق نإف

 فوسو اًعطق امي اومه دقف دعب اهوغلي مل نإو مهَّنِإ :تلق .تاياكنلاو تاياكشلا

 ذيبحت ىلإ رداب كلذ ءارج نمو- مهتطلس رمع لاطأف هللا مهل ىلمأ نإ هنومربي

 تمحنو -قباسلا ةيقذاللا فرصتم ئعأ- رصم يق مهعافد ناسل ءاغلإلا عورشم

 دقلو .مهفحص يف اثحب تثدحأف نييرصملا ضعب نم هيف ةيكرتلا ةموكحلا ديلقت ةركف

 امدعب يلثم نم فينعت عفني اذامو هب مهمه يفسأ ةراثإ يف ةيافكلا ىلع داز لب ىفك

 ظ ؟ءاغلإلا عقو

 :نيتعطق هنم افنآ انلقنو بلآ كوك ايض ىلع لزنأ يذلا مهنآرق نمو
 هتلود يلدع هي هيلك قاريب يملع

 شيلاج هنيرشن كتنايد هج هدهاس نس

 هتمرح يلقح قمل وا لئن هسك دارم

 ميكحت ةطساوب ةيداحلإلا مهتاعزنو مهئارآل نييلامكلا ميكحت ىيعت ةياهنلا يف اهّنأل «ةلقتسم

 .امكاح مالسإلا لعح نم الدب ةلودلا نوكش يف ةيبنحألا نيناوقلا

 نك لا اذه وف ادعت "يكل" لكن] انكتب قت ىئافعم خيشلا نأب داقتعالا ىلإ ليو

 .هانعم وأ هظفلب ءاوس نييلوصألا ىدل لوادتم ظفل وهو ,مالسإلا يف يساسألا
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 شيلاج هغمب اي يك ةفيظو نايوا هرصع

 اهيقرو ةيمالسإلا مولعلا يمحت تناك يلا ةيمالسإلا ةخيشملل اًبطاخم لوقي
 :يأ- لدعلاو ةعماجلل ملعلا يكرتا" :اقراظن تحت اهفئاظو ةيعرشلا مكاحما لمعتو
 يذلا مارتحالا يلانت نأ تدرأ نإ ؛«طقف نيدلا رشنب يلغتشاو -ةلودلل ءاضقلاو مكحلا

 شغأ لحرلاو ."رضاحلا رصعلا عم قفتت يلا كتفيظو يف يدهتحاف هنيقحتست
 رمأي لب ةيمالسإلا ةحخيشملا نع مكحلا عزنب يفتكي ال هنأل ةمليسم نم بذكأو
 ةوعدلاو ؟نيدلا رشنت فيك هذهك ةيمالسإ ةخيشم نكلو ءاضيأ هنع ملعلا عزف

 ةوعدلاو نيدلا رشن نوكيف «ملعلا ىلإ جاتحت يهو ةمكحلاب أ نو اني ليلا
 ,ماحرتسالاو عرضتلا ةكرد ىلإ الو متت هيك "كلو مكح الب هيلإ

 ةيلاعلا ةعماجلا يف سيردتلاب نولغتشي لاحر مهنيبو انيف لحرلا لاثمأ نم نوريثكلاو
 ةسينكلا نأ الإ هاضتقم ىلع دبعتيو هنيدب كسمتي ةمألا نم ءاش نم نإ" :نولوقي
 "ذوفنلاو ةطلسلا نم ءيش امل نوكي الو ةموكحلا نوئش يف لحدت ال نأ مزلي

 ال ذإ هذوفنو نيدلا ةطلس اهذوفنو اهتطلسبو اندجسم لمشي ام ةسينكلاب نوديريو
 بالقنا نم اميس ال ابوروأ نم ةركفلا هذه اوذحأو ءاهذوفنو دجاسملا ةطلسل نيعم
 ةيعامتجاو ةيدرف ماكحأ هل مالسإلا نيد نكل اًئيع ةسينكلا ظفلب اوربع اذلو ءاسنرف

 ذوفنلا ىوقأو «نيملسملا ىلع ذوفن هل نوكي نأ مزلي هنأو ةموكحلاب ناقلعتت ةيسايسو
 (عانقإلاو قطنملا ةوق تفقو امدنع ةماعلا رومأ ف عحري هيلإو ةطلسلا ذوفن هاهتنمو
 ةوقلا كلت نوكت نأ الإ نيدلا اذه ىبأي كلذف ايلعلا هللا ةملك ءالعإ ىلع نمتؤي هبو
 كيلوُأف هللا لزنأ اًمب ْمُكْخَي م نَمَو) هودع الإ وه امف هل هيضتري ال نمو ؛هدي ف
 .[4 ؛:ةدئاملا] (َنوُرفاكلا م مُه

 نيب جار مث ًالوأ هاوفألا ضعب نم جرح يذلا نايذهلا ىلإ انه راظنألا تفلنو

 لوقلا فرحز ضعب ىلإ مهضعب يحوي يذلا مهنيطايشو مهتاعد هاقلتف نييلامكلا
 ةدرجا ةفالخلا ةعدب نع عافدلا يف ىقثولا ةورعلاك هب اوكسمتو «نسح لوبقب ارورغ

 دعب ةفكاشلا .نوك قادما كللذر.: سانلا قو ةممعو رشم :اومطهاو ةظلسلا نع
 ةيمالسإلا بوعشلاب ال تاقالع سيسأت ناكمإ لصحو تلماكت ةطلسلا نع اهقارتفا
 مايألا يف منرت دقو ءاهتلزنم تلاعتو اهذوفن معف يكرتلا مكحلا نع ةحراخلا
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 فرصتم ةيرصملا رايدلاب مهروجأمو مهرومأم روبنطلا يف ديزملا مغنلا اذهب ةريخألا

 راع اهئاملعو رصم ىفكو ,ءفحصلاب روشنملا همالك هيلع ىئبف 2'”قباسلا ةيقذاللا
 نأ ناسنإلا ةوخن ىبأت يذلا لوذرملا ناطيشلا توص مهينارهظ نيب عمسي نأ اًرانشو

 امك ةينيد اًمكاحم تسيل ةيعرشلا مكاحملا نأب ىعدا يذلا وهو هلثم ليوستب لضي

 اًضيأ ةطلسلا نع ةدرجتملا ةفالخلا لماكت ثيدحو .هفييزت نم قحتسي ام عم قبس

 ةرحلا دالبلا نم رصم ريغ يف هيلإ ىغصي نأ نكمي ال ضحم نايذه انربع امك
 هدلب يف ةموكحو مكح هل يذلا ةفيلخلا نوك نأ نع رظنلا عطق عم هنأل ةيمالسإلا

 هيف ميقملا هدلب يف نح هل مكح ال يذلا ةفيلخلا نم يمالسإلا ملاعلا يف اذوفن لقأ

 نوكت نأ هذوفن لومشه لبقو ءيش لك لبق ةفيلخلل متحتملا مزاللاف ءادج بيرغ
 نع ةدرحم حصت ال ةفالخلا نأ باتكلا اذه لوط ىلع انتبثأ دقو ةحيحص هتفالحخ

 نع بونت يلا ةموكحلا ئيعم. اهعاونأ نم عونو ةموكحلا نيع يه لب ةموكحلا
 راثآ نم ءيش اهيف ىقبي الف ةموكحلا نع ةفالخلا تيلخأ اذإف ِدلَي هللا لوسر ةموكح

 دوجول ئععم حيحصلا رظنلا ىري ال هنأ امك «يناعملا نم ئععم اهدوحول الو دوجولا
 ليزن اولأسي نأ نييرصملل يغبني ناكو ءرهشأ ةعضبو ةنس ذنم ديما دبع ةفيلخلا

 روتكدلا ركذيو "ةمألا ةطلسو ةفالخلا" باتك هيلإ بسن دقو «كب ٍنيس ٍئغلا دبع وهو )١(
 تقوشا نلا نه ايسركس قار نولابكلا ةراشإب هنعشو فق كل رتل نودع نأ نويدس درع

 0 .هرشن ىلع تناعأو هفيلأت ىلع

 .(14ص 7ج) "رصاعملا بدألا يف ةينطولا تاهاحتالا'

 ةوعدلا راد ط "يمالسإلا ركفلا يف ةفالخلا ةيرظن" انباتك نم ريخألا لصفلا رظنيو

 اًيرظن عافدلا ىبتي وهو «ليصفتلا نم ءيشب باتكلا نومضمل انضرع ثيح ةيردنكسإلاب
 ىفطصم خيشلا هل ضرعت اذهلو «ةموكحلاو ةفالخلا نيب لصفلا يف كروتاتأ ةوطخ نع

 .فينعلا دقنلاب يربص

 "يفسلف" بوث يف مهلاعفأ ةغايصو ةسايسلا لامعأ "ريظنت" ةرهاظ لمأتنل فقوتن اننأ ريغ

 ىفطصم" ناك مف الإو ءاهلهأ نم اوسيل سانأ ىلع ةيركفلا ةلاصألا عباط ءافضإو

 ؟يأر بحاص ىح وأ افوسليف وأ اًركفم "لامك
 و يسارع ناك اهلاب قريع :نتظيسف ضنا تبثأ دقل
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 رمأ ىلع ةناتسآلا يف ةفيلخلا هب لغتشا امع -قباسلا ةيقذاللا فرصتم ئعأ- ةرهاقلا

 نوثحبي نوئتفي ال ىلا هفئاظوو هلغاشم نوكت نأ لمتحي اذامو ةليوطلا ةدملا كلت

 اهفئاظوو ةموكحلا لغاشم نع ةجراخ اهنيعي (”يمالسإ رمتؤم دقع ةلاحم اهنع ه2 أ 7 . : 5 , ١ م ع 8 7 8

 بوعشلا نيب طباورلا ميظنتو ةياعدلاو داشرإلا فئاظوب بيرقتلا ىلع اهرسفنلف

 اهنكل ةميظعلا اهتيمهأ ميلست عم .هجو لمكأب اهل هتعاطتسا ضرفنلو ةيمالسإلا

 فئاظو لب ءاهعفن معو اهتيمهأ تمظع امهم ةحيحصلا ةفالخلا فئاظوب تسيل

 لهجيو هب نيدي ال لب مالسإلا نيد لهجي نم هتليخم. اهأشنأ ىلا ةعونصملا ةفالخلا

 كفئاوأ ملعيلو .مالسإلا ةعرش يف هل يه تعضو امو ىمظعلا ةمامإلاو ةفالخلا

 اهعفن مظع ىلع ءاهودعي نأ لمتحي امو اهودع لا فئاظولا كلت نأ لاهجلا

 سيل «ةموكحلل اًرئاج مامإلا نوك ف ىمظعلا ةمامإلا ئيعمج ىلا ةفالخلاو مهتفالح

 ةفالخلا ماقم موقي ال يمالسإ رمتؤم دقع نإ :هلوقب ىفطصم خيشلا يأر ةحص تبث دقل )١(
 ىمظعلا ةمامإلا وأ ةفالخلا نكلو «معن «ةقرفتملا ةيمالسإلا بوعشلا نيب طباورلا مظني دق

 ىريل انعم خيشلا شعي ملو لجو زع هللا اهل دارأ امك ؛ةدحاو ةمأ مهنم لعحتو مهلمش عمجت

 !ىودج الب تضفناو ةيمالسإ تارمتؤم تدقعنا فيك

 ملاعلا كرتيو ةفالخلا تايلوئسم نم لصفني لامك ىفطصم هيف ناك يذلا تقولا فو

 (ميظنتلاو ناميإلا) رمتؤم دقع تاذلاب تقولا اذه يف ءابوروأ لودل ةلهس ةسيرف يمالسإلا

 اهم 17 :ةفي شطشغا خه 71 :قهنغ "سنار نويسكالا" ةديرعغب «تبتكف«نازول ف

 يلثممو -ايراغلبو ايرسو اينيمرأو اينامورو ايسور- ةيقرشلا ةيسكذوثرألا سئانكلا يلثمم نإ

 عم نازول يف ثحبلا يف اوكرتشا انيثأو صربقو ميلشروأو ةيكاطنأو ةيردنكسإلا ةكراطب

 عيمج ولثمم ررق «تايرظنلاو ءارآلا ضراعت عم هنأ ىلع «نيحلصملاو نييريثوللاو ناكيلكنألا
 ةدحولا طورشو ةرورض اهيف نونيبي نييحيسملا عيمج ىلإ ةماع ةلاسر هيجوت سئانكلا هذه

 ."ةدحولا هذه وحن ىلوألا ةوطخلا يهو" ةيحيسملا

 .(١7١ص) ةيبوروألا عماطملا مامأ ايسآو مالسإلا - غنوي

 ؟ةفالخلا راطإ ف ةدحوم تناك نأ دعب ةيمالسإلا لودلا ةئزحت نم ةحلصمل :لءاستن نآلاو

  !؟نييلامكلا تاءاعدا تحص نإ دسافملا حالصإ عم ماظنلا ىلع ءاقبإلا ناكمإلاب ناكو
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 هنيب قرفلا ىقبي الو ءملع هل ناك نإ ءاملعلا نم اًدحاو ريصي اهنع درج اذإف ءالإ

 تاليلعتلا نع ةرابع اهءارو امو ةرهابلا ةعصانلا ةقيقحلا يه هذه .اًعطق هريغ نيبو

 نيملسملا لوقعب ءازهتسا نيحبرفتملا نيطايش اهروزيو اهربدي يلا تاليوستلاو
 كلت نأ ةجحب هتموكح نع هديرحت دنع ةفيلخلا عضوم يف لماكتلا ىوعدف مهمولعو
 ةموكحلا نودب ةفالخلا ةيهام ققحتل ناكمإلا مدع عم «كرتلا دالبب ةرصحنم ةموكحلا

 : لاقي "هلك هل ريدا هلا فل ردو اراب" اةجطل كد نا دال ريض ةرووع ونا نيس انلكا
 اًضيأ هنع عزف نيملسملا ةماع يف ةموكحلاو مكحلا هنكمب ال ةفيلخلا ماد ام

 مدعل اًديبأت آلا ىلاعت هلوق ريكذتب انه مالكلا متحخنلو .كرتلا دالب يف هتموكح

 َنْيَب مكحاف ضرألا يف ةَفيلَخ َكاَنلَعَج نإ ُةَواَذ ايد :ةموكحلا نع ةفالخلا كاكفنا

 .[١":ص] 4هللا ليبَس نع َكّلضُيَف ىَوَهْلا عِبتت الو َقَحْلاب ساّنلا

 ف هلك كردي أل: اه ةيطقت نك ذ ايا "نيم ع" نأ ءايحلا نادقف بئاجع نمو

 :155 ةنس ربمفون نم ١4 موي ءارمألا يف هترابع هذهو اهيلإ ترشأ يلا هتلاقم
 ةفيقلا ىلعتا راع هناك ذر ةقيلقلا هنأ نا قيلئاقلاوب نيددررملا : ضن ىلع اذوب لوقا"

 نأ بجي ةفيلخلا نإ معن ؛:ةحيحص ةمات هيف ةفالخلا ةفص نوكت الف ةيرادإلاو ةيسايسلا

 نم ةيويندلاو ةينيدلا مهوئش ةرادإ يف نيملسملا عيمج ىلع ةماعلا ةيالولا هدنع نوكت

 طورفلا ادهن أ يفت 5 رفا اعنا: بع هك وتاهويغور ةيفاوقحا و: ةيئادإ و ةيانب

 هئاول تحت اهلك ةيمالسإلا دالبلا تناك ذإ نيدشارلا ءافلخلا مايأ يف هقيبطت اًنكمم ناك

 انك دقو ةلقتسم كلام ىلإ دالبلا تمسقنا نأ دعب ذافنلا مدع حبصأ هنكلو همكحو

 ءافلخلا رمأل نونعذي ال نيذلا ءارمألاو كولملا ادع اذه ءدحاو تقو يف نيتفيلحس ىرن

 اًمسق ضوفي ةفيلخلا نإ :لوقن نأ نآلا اننكميف هلاطبإ نم ريخخ ءيشلاب لمعلا نأ امو
 ام يقبتسيو ةيرادإلاو ةيسايسلا يهو تاموكحلاو ءارمألاو كولملا ىلإ هتابحاو نم

 عقاو هنكلو ًالوق عقي مل ضيوفتلا اذه نأ ولو «نامزلا فورظ بسح هذيفنت نكمي
 كيرلا مرشلا ءاكخ ألا ىاضن ذهول كرا زك كردي ننام لايمكن
 . رذعتملا لامهإو نكمملا لوبق نايضتقي ةمكحلاو لقعلا اًعبطو

 ءيش لك لوبق يضتقي ةمكحلاو لقعلاو عرشلا نم لك لحرلا بهذم ىلعو
 هذه ىلعو ءاعقاو ناك امل اًنكمم نكي مل ول ذإ «رذعتملا هفالخو نكمملا وه هنأ امل عقو
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 عبتا ولف «ةفالخلا ىمسم ءاغلإو ةيعرشلا مكاحملا ءاغلإ لوبق لحرلا نبي ةدعاقلا

 نم اًريخ ءيشلاب لمعلا نوك ساسأ ىلإ هدرو اًضيأ هلبقتل اًضيأ اهمسا ءاغلإ نويلامكلا

 اهبرع ةقزاسلا اناضقلا هته ل اكلا كفاك ذلك كرو را لك فكروا مننا و: فلاظنإ
 نلو رصم يف تنأف كل ادب ام لق :لحرلل لوقأ نإو .تائداحلاب اهقيبطت دنع اهلفاس

 بحاولا نأ ىلع اذه همالك ىب دقو «نايمعلا قوس يف كتعاضب روحنو كتراحت روبت

 ىلا ةيسايسلاو ةيرادإلا مفوئش يف نيملسملا ىلع ةيالولل ةزئاح ةفالخلا نوكت نأ

 اذه يف كلذ نكمي مل هنأ الإ اقوقو اهلامك لصحي اميو ةموكحلا ريبعت تحت جردنت

 ةفيلخلا ذوفن نأ هتلاقم ردص يف ىعدا هنأ عم ,نكمأ ام ىلع لاحلا ترصتقاف نامزلا

 ةياغو «نيضقانتملا ناكم برق عم ضقانتلا اذه هل غاسف ةطلسلا نع هديرجتب دادزا

 نيملسملا ىلع ةيالوو ةموكح ةفيلخلل نوكي نأ امإ بجاولا نأ همالك نم طبنتسي ام

 ةسوكعم هلك كردي ال ام ةدعاقو هدلب يف ىح كلذ هل نوكي ال وأ دالبلا عيمج يف

 ام ردأ ملو "هلك كرتي ال هلك كردي ال ام" ةدعاقلا كلت ةرابع نأكف «هدنع ةلالدلا

 مل اذامل هولأسا وأ "اعف عقاو هنكلو الوق عقي مل ضيوفتلا اذه نأ ولو" :هلوق ئيعم

 لعق: ان نياقي هلا أ انه. قيس. دقو. الع فلذا غقوت اذا وأ الوق ضيوقتلا عقب
 .ءافلخلا ددعت يف انيأر اًضيأ قبسو نيفعضتسملا ءافلخلا راودأ يف عقو امب «نويلامكلا

 :هدينفتو كروتاتأل يفحص حيرصت

 دنع لامك ىفطصم ةريحألا مايألا يف هب هاف مالك يف انه ثحبن نأ دب الو

 يف يكرتلا "نطولا" ةديرح يف رشن دقو "ونرب سيروم" يسنرفلا بتاكلا هتلباقم
 مهنيطالس نكي مل نيتلحرم ةيخيراتلا كرتلا راودأ دعسأ نإ" :هيف لوقي 7١7 اهددع

 نم كلذ ناكو ةفالخلا ىلع هسفن لوصحل هتورثو هذوفن مهنم دحاو لذب مث ءافلخ
 مو مالسإلا نيد ىلإ ممألا اوغدي نأ هذيمالت رمأ انيبن نإو «قافتالاو ةفدصلا راثآ
 ةفالخلا نإ" :لاق مث "طق هدلخ يف اذهك ركف راد امو ,مقاموكح اولوتي نأ مهرمأي

 بوعشلا عيمج سوسيو هبحاوب موقي نأ ةفيلخ دارأ اذإ «ةسايسلاو ةموكحلا نع ةرابع

 هيضتقت يذلا ئيدلا هبحاوب موقي ةفيلخ روصتو .كلذ يف حجني فيكف ةيمالسإلا
 عضخي لو .ةقيقحلا نم ال بتكلا نم طبنتسم ركف ةيمالسإلا ممألا عيمج ىلع هتيالو
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 ةمرح ةفيلخلا انيقبأ نحن ءايقيرفأ وملسم الو نويناغفألا الو نويناريإلا ةناتسآلا ءافلخل
 ةمألا يه كرتلاو هيلإ نوحاتحي امو مهتشيعم هتلئاعلو هل نمؤن "'”هرتحملا ميدقلا ديلقتلل

 لومشلاو مومعلا نوعدي نيذلاو .ةفيلخلا ةقفن لمحت ف يمالسإلا ملاعلا نيب ةديحولا

 ةفيلخلا يف كارتشا لك نالا ىلإ اوبناج ةفيلخلاب ةقالعلا يف نيملسملا بوعش عيمجلا

 اهدحو ىعرتو ةفالخلا ءابعأ كرتلا ةمأ لمحت نأ زوجي فيكو ؟نآلا نوعدي اذامف

 . طرف الإ اذه نإ ,هتطلسو ةفيلخلا ذوفن

 نم ميسان كارتر نيظفلنم. قاع دقق ةفذافلا ةوك دما ام وأ
 رم ذا ةنالقللا ضيقت ا انو .ةيمالسالا ةفالخلا هتيهاركل هسفن يف زكترا يذلا همعز

 بقي هلك هللا لوتسرب هجاحمأ نع ديدلتلاب هرينقتاو كانا ديفآ ديخ ىوس ةايفحلا
 نم هذحأ هنأ ىلع لدي وأ ةسردم ذاتسأ وأ ةيواز خيشك هي هدع نم هريمض يف امع

 نإ مث .' ”ذيمالتلاب هلي ىسيع انديس يبراوح نع نوربعي ثيح ىراصنلا تاريبعت

 هسفن (ي .ريبك .داسف نع ولخي الف هرهاظ ئلع لمح نإ هدعب اه 38 انيبت نع هلوق
 فحصلا ضعب يق هبيرعت تيأرو .مومحملا نايذهك هلعجي ماهإو هيفرط نيب ضقانتو
 (هميهفت يف ةنسحم ريغ وأ ةمهاف ريغ هتور فحصلا لعلو اًضيأ هل لصحم الف ةيبرعلا

 ظ .اهفرحب "نطولا" ةرابع نم هتبرع انأو
 نأ :لوقي نأ فار هنآ ني نميح نيف ةيضاخ امي. فتم همالك هيجوتو

 نع ةرابع ةفالخلا نأل نسل عم ال طل ةيقايسالا ىللا ميرنا ةفاضملا ةفالخلا

 نع محانلا لعفلا در ةيشح انفرع امك "لحارملا" بولسأ عابتا يضقت ةطخلا تناك )١(

 روص امدنع كاذنآ نييرامعتسالا رابك دحأ فصو حص دقو يمالسإلا روعشلا ةمداصم

 نأل «خيراتلا يف ريوزتلا "بنجتنلف" :لاق ءلامك ىفطصم لعفب ةيجيردتلا ةيئزحلا تاوطخلا

 هينير ملقب لاقم .لامك ىفطصم ايكرت ةياور نم لصف رخآ ىلع دعب قلي مل راتسلا

 .ةيبوروألا عماطملا مامأ ايسآو مالسإلا باتك نم 5 ؛ص رظني سايرباد
 ىلع اًضيأ لديو «ظافلألا يف ةقدلا ةرورض مازتلا ىلع هصرحو فلؤملل قيمعلا مهفلا ودبي )١(

 مهناكم يف مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا عضي نأ ملسم لك ىلع يلمت ىلا ةيمالسإلا هتريغ

 نآلل عبتم جهنم اذهو «ةباحصلا ىلع ضعب أرحب ذنم الإ مالسإلا نم لين امو مهب قئاللا

 .هتراضحو هخيراتو مالسإلا يف نعطلا هل ولحي نمل
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 يف نيضفنملا نيملسملا بوعش ىلع ةطلسو ةموكح ةفيلخلل نوكت الو ةموكحلا

 لك ىلإ ةموكحلا عيسوتب ال ةوعدلا رشدب رمأ هني يبنلاو ءاهراغمو ضرألا قراشم
 ال ظفل نع ةرابع ةيالولا ةماعلا ةفالخلا تناك اذإف «مالسإلا راشتنا هيلإ لصي ام
 هلايع ةقفنو هتقفن انلمحتو متدقلا ديلقتلل ةمرح مسالا كلذ انيقبأ نحنف هانعم ققحتي

 وهقح نم سيلف «ةيمالسإلا ممألا رئاس نود ةنوؤملا هذه لمحت كرتلا ةمأ تلازامو

 فيلكتو هذوفنو ةفيلخلا ةطلس عزن انيلع اوركنيو ةفالخلا ناش اوله نأ

 نم هدارم صيخلت اذه .ططشو طرف اًضيأ هتطلس لمحتب ةفيلخلا ةقفنل ةلماحلا كرتلا

 ال اذه دعبو اًداسفو اًبارطضا دشأ ناكل اذكه هرسفن مل ولو «ههيحوت هتياغو همالك
 رظن نع ًالضف «يمالسإلا رظنلاب ال يكينالسلا رجاتلا رظنب ةفالخلا علاطي هنأ ىفخي

 لطب نوملسملا ريلو «ةفيلخلا ةقفن نع ثحبلا رثكي اذلو «مالسإلا ميعزو ميظع
 بارطضا هنري امك هتعفرو نامزلا جاومأ سمأ هتدلو يذلا مالسإلا لطبو قرشلا
 ةلازإ يف هلالدتساو .ةيمالسإلا ممألا ىلعو هيلع ةفيلخلا ةقفن نمي مويلاو هتلافس ءاملا

 هل كلا هنأ نإ لاف فقل ةلاسم نلع افيأ اهابب كي دج ىيرزغ وذوق هقاعام
 فيكف :لامك ىفطصمل يأ هل لوقي نأب يل نمف ... هتطلس نولمحي الف اهولمحي
 دافأ هنوكب حجبت نإف ؟ةفيلخلا ةقفن نع لقت ال يلا كتقفنو كتطلس كرتلا ةمأ لمحت
 يف شيلا دئاق ناك نيح كلذ فاعضأ اهرسح دقف نيتيالو وأ ةيالو اهحبرو ةلودلا

 كلت نايك عج كيلا هاذ. قم ةقيلخلاو نامفغ.لآ فيي.نأ عم ا يلا

 يف هانيزاج اذإو ءامهريغو هرسخو لامك ىفطصم هحبر ام ىلع ةلمتشملا ةلودلا
 لامك ىفطصم ةطلس ةيلامكلا ةعدبلا دعب كرتلا ىلع تبكر دقف ةيداصتقالا هتعلاطم

 ةقفن مث ةفيلخلا ةقفن لدعت ىلا هتقفن نيطالسلا ةطلس نم ىكنأو لقثأ يه يلا

 .ةفالخلا لطابلا لطاعلا ةفيلخلا

 يفني نأ دارأ نيح ةموكحلا نع ةرابع ةفالخلا نأب اذه همالك يف فرتعا دقو

 لخاد ايكرت ترصحناو «ةينامثعلا ةفالخلا ثاريم برغلا لود: كتيحستلا دقق“ (ىح اذه ١

 ؟ةنايخلا ةحئار هتافرصت
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 ىلع مزليو .هتموكح مهلمشت نأ ناكمإ مدعل ةيمالسإلا ممألا رئاسب ةفيلخلا ةقالع

 مهيلإ ةبسنلاب هتموكح لاوز دعب اًضيأ كرتلا ةمأب ةفيلخلا ةقالع حصت ال نأ همالك

 يذلا وهو همسا ءاقبإب هانرسفو "ديلقتلل ةمرح ةفيلخلا انيقبأ" :لاق اذه لحألو ءاضيأ

 ال ةفالخلا نأ ىلع ةغلاب ةجح اًضيأ هفارتعا يفو .همالك قايسو لاحلا ةقيقح هيضتقت

 هذه يف انوضهان نيذلاو .انباتك عوضوم هتابثإ انذختا يذلا وهو ةموكحلا نع قرتفت

 هنم فارتعالا ا ل ا ول ا ل

 نيذْلا نم اوُعبُتا نيذلا 01 ةالاوب نموا نع اكو ونار دع اضجاو ريح ا

 دا يبا امو .[55١:ةرقبلا] 4باّبسمألا مهب تعطقتو ُباَذَعْلا اًوَأَرَو اوْعَبنا

 ناكو ءهلطاب دييأت يف اودهحأو هوعبتا نيذلا نم دهعلا بيرق يف أربتي لامك ىفطصم

 ةطلسلا نع ةفالخلا ديرحت ةلأسم متأ هنأل ءمهيلإ هتجاح قبت مل نأ دعب مهنم هؤربت

 ةجاح يف نآلا وهو «نيذبحناو نيقدصملا ءالؤه ةنوعمه حاجنلا ىلع اهيف لصحو
 ةيناثلا ةحاحلا هذه ءاضقلو «ةفالخلا ةيضق يف ةيمالسإلا ممألا لحخدت عنم يهو ىرخأ

 ىلع ةموكحلا نع ةرابع اُهأ لب ةموكحلا نع كفنت ال ةفالخلا نأب لوقلا همزلي

 اهروديو اي بعلي نايبصلا ةماودك هدي يف ةفالخلاف .لعفو ال وأ هب لاق ام فالح

 اهدرج اذهلف ةفالخلا ةموكحلا مزلت ال كرتلا ةمأ عم هتلماعم يفف :هاوه هيضتقي امك

 لب ةموكحلا نع كفنت ال ةفالخلاف كرتلا جراخ يف ةيمالسإلا ممألا هتلماعم يفو ءاهنع

 ادعو

 نأل مهب هتقالع حصت ملف هنكمت ملو مهيلع ةموكح ةفيلخلل نكي ر مل املو

 ةفيلخلل ةقالع ال نأبح لوقلا اذه اثح دقف ناك ام اّيآو ةموكحلا نع ةرابع ةفالخلا

 ال «هيماحمو هيباحم نم ريثك هاوفأ ف بارتلا -امهيلع هل ةطلس الو ةموكح ال ةمأب
 ةقيلخلا' ذوقت : دايدرزا :ىعذا .يذلا قباتسلا ةيقذاللا :تفرضتما "كس ع مف يف اميس

 مدختسم هنكلو هتموكحو هتطلس نع درحت امل ةيمالسإلا بوعشلاب هتقالع دايدزاو
 انأ :لاق نمك ةيسايس وأ ةينيد ةلأسم ةيأ مداح ال رصم يف لامك ىفطصمل روجأم

 ءرملا ةحاقو" نأ عم هلجحأو ةديس يدلك نأ نيابي ذاق ناعئابلا دبع. ذل :ىديس.دنغ

 امهنم لك بعالتيو امهنيب نابعالتي -دوسملاو .ديسلا :يأح امهو "فلا حالس

 ةلفغلا عفادب نيعوطتملا نيماحما ةلجح يف ةيزرلا لك ةيزرلا امئإو «نيملسملاو مالسإلاب
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 .نيينيداللا نورصني امدنع نيدلا ةيمح عفادلا نأ نونظيو ةقامح نوهانتي امّبرو ةقامحلاو

 :ربغألا بئذلا راعش

 ةموكحلا نع "نيس ع" عافد ةيرصملا "ةسايسلا" ةديرج يف مويلا تيأرو
 يذلاو ديربلا عباطم يف هتروص يذلا ءربغألا وأ ءضيبألا بئذلا ةيضق يف ةيلامكلا

 كلذ نأب همالك يف ىزعتي وهو .همساب ءاعدلاو هسيدقت ىلإ تاياورلا تقترا

 "يرليإ" ةديرج يف ترشن ةلاقم. نيعتسيو ةميدقلا كرتلل اًدوبعم نكي مل '”بئذلا
 عوضوملا ةيكرتلا ةيروهمجللا راعش ركذ ىلع كلذو بئذلا ةصق نع ةئحاب ةيكرتلا
 :"ىرليإ" ةرقف هذهو «ةرقنأ سلجم يف ةركاذملو ثحبلا عضوم

 ككل راعش»نجويتنأل ةيققانملا ىلإ انه ةحاح ل ةنإ ؟لوقأ .راعتشلا نك 3: ىلعاو»

 ةنك را" ىلإ :كرقلا نيبحتساتا الاهنأ هتروطسأو ءارهد هوذخا مهو مهريطاسأ نم دولوم

 امل مهن مث ,ةلسلسملا لابحلاب ةطاحما عاقبلا كلت يف اوقب ءمهباصأ مازمنا دعب "ةنوق

 موي تاذ اًران اومرضأ موقلا ناكو ءاهنم اًجرخم مهل اورحت نمزلا رورم ىلع اورثاكت
 لوأ ناكو «ةهوف هنم تحتفناف هتباذأو ديدحلا نم اذلف تقداصف «لبج حفس ىلع

 اوجرخو بئذلا اذه رثأ ىلع موقلا ىشمف «ربغأ بئذ ةهوفلا هذه ىلع رم نم
 نيمرتحم بئذلاو ديدحلا راص اهنمو «ميظعلا مهكلم اوداشو ايندلا هدعب اوحتفو

 نم هثعب دق لامك ىفطصم ناكو "ربغألا بئذلا" :يأ «ىمادقلا كارتألا زمر فلؤملا دصقي )١(

 ةينطولا تاراعش عفرل ةعجشم ةيادب كلذ ناك و «ةيناروطلا ةيموقلا ةعزن يوقيل هدقرم

 «قارعلا يف ةيلبابلاو ةيروشألاو «ماشلا يف ةيقينيفلاو ءرصم يف ةينوعرفلاك «ةيموقلاو
 ةيلحم نوكت نأ اهداقر نم تايموقلا هذه ثعب دنع صرحلا ناكو «برغملا ف ةيربربلاو

 لوقي «ةفالخلا وأ ةيمالسإلا ةعماجلاب ةلصلا ةعوطقمو ةيحيسملا ابروأبو برغلاب ةطبترمو
 تايموقلا هذه جيورتلا يف رامعتسالا عم نورشبملا نواعت دقو" :لاس داشر دمحم روتكدلا

 راد ”8ص ةيمالسإلا ةفاقثلا ىلإ لحدملا 'مالسإلاب طبترت ةيموق لك اوبراح مُهَّنَأ نيح يف .
 دالبلا قا زانعتسالاو: نيشيتلا" تاك" رظنيو: اا والاب نهد 61 ع قياوكلا ىلقلا

 نع ”١177- ١78( ص) نم خورف رمع روتكدلاو يدلاخ ىفطصم روتكدلا 'ةيبرعلا
 اديص ةيرصعلا ةبتكملا «ةيموقلا تاكرحلاو ريشبتلاو ةينامثعلا ةيروطاربمالا يف ةيموقلا ةكرحلا
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 لدي راعش كرتلا نم ءامدقلا نيقاوخلاو ءارمألا تايار ىلع ناكو كرتلا دنع نيمركم

 نكت ملو ةملسم نكت مل ةعيدقلا كرتلاف ةروطسألا لصأ ناك ام ايأ لوقأ انأو

 بئذلا دبعت نكت مل نإف هعمسن ام ىلع ةكرشم تناك لب «نوملسملا هدبعي نم دبعت

 ةميدقلا كرتلل ةيناروطلا ةاعد ملع ولو دلل قر اه نرخ هددت اهب كيتا قتناك يفت

 مويلا هولضفو هيف مهودلقل بئذلا اذه قؤف هنومظعي اوناك ائيش رئاعشلا ةسمطنملا

 لك نأ اد وبعم هآيإ مهذاختا 03 ىلع لدت ل ةصقلا نأ ىلع ةهينذلا راعش ىلع

 يق كاد. ناك نأ مهب اقام ناويحلا نم اعون وأ ءايشألا نم ايش يلوا ةمأ

 ىلإ ةجاح ال هنإ مث .هأدبمو لالضلا كلذ أشنم تناكو اهلالض ىلإ اهتقاس ةفارخ وأ

 نم :نمأ ىلع نحو اذويعم :ننذلا دعت أل ةعلسلا كرتلا ةمأ نأ قف ءارقلا هنيمأت

 دمهحأ ةليعو لا لا 00 تي و ةيلأ رولعلا ةأاعد اا

 1 اه لإ نوفرعي ال مهو و 00 و "7

 انئابآ رئاعش ىلإ انتداعإ يف مهامرم اغإو «ةيتاذلا ةيويندلا ةيداملا ةعفنملا الإ نودبعي

 ةرويخ ةياب ةمالا كيعتق لإ ؛مهب انتقالعو مهيلإ انباستنا مالسإلا عطق نيذلا ءامدقلا

 ةيداملا مهتعفنم نوبحي ام ردق افوهركي ىلا اهطباورو ةيمالسإلا اهرئاعش نع تناك

 ةعيرذ ىوقأ نم اهئايحإ يف نوري امل اهفطاوعو ةيسنجلا رئاعشب اهديوعت ىلإو ةيتاذلا
 ع" امب ناعتسا ىلا "يرليإ" ةلاقم يفو .''اهفطاوعو ةيمالسإلا رئاعشلا ءاسنإ ىلإ

 ذنم كارتألا هداتعا ام ىلع فسأتو دقتنا ةيلامكلا ةموكحلا نع عافدلا يف "نيس

 ماقم .ةشئاعو ةمطافو (رمعو ءكدمحو «نامثعك ب رعلا ءاوسأ ةماقإ نم راصعأ

 ةرقفلا هذه انركذ دقو «ناخليإو موسكيبو بلآو زيكنجو روميتك ةيكرتلا مهئامسأ

 ةلاقم ركذ امدنع رصم يف نييلامكلا ىماحمو «قبس اميف ةلباقملا نم هقحتست ام عم

5000 

 ةيمالسإإلا ةديقعلا نم 006 9 نمو 00 ةيندولا ّ 0 يح لولا كوبا ل

 .(7١7ص) برعلاو يللاؤملا نيب عارصلا :فيرشلا عيدب /د .اهوحمو



 ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا حلب دلل لللالالددذو؟

 .ةرقفلا هذه نع ثحبي مل "يرلايإ'
 تافارخلاو ريطاسألا نم ةمأ تلخ لهو' :ةلاقملا كلت يف "نيس ع" هبتك امكو

 ال يلا ةيفارخلا تاياورلا نم امل نكي مل ةمأ ةيأو «باقحأ ذنم مهئانبأ نيب ةلوادتملا

 رضت الو دح نع ءالؤه اهثراوتي تاظفاحلا يف ةخسار اهنكلو ميلسلا لقعلا اهلبقي

 :اهسفن ةلاقملا يف لاقو رعشي ال ثيح نم هسفن ضقان مث "مفايدأو مهدئاقعب ًالعف

 ام نولهجي ءالؤهو مهل اًدوبعم كرتلا ريغ هلعج يذلا ضيبألا بئذلا ةصق ىلإ تأنل'

 دنع ةلوهجب هتصقو ضيبألا بئذلا نإ معن .بئذلا سفن نولهجي امك مهيلإ يزع

 ايكرت يف يرمع فصن ىضم دقو- انأو «ةياور الو اربخ نآلا ح عمسي ملو كرتلا
 ' ةيلاعلاو ةيوناثلاو ةيئادتبالا اهسرادم يف تاشناو اهتمهضاعب :تذدلو و ئدالب يهو

 يف انملعم ناكو «هنع يتذتاسأ نم دحاو ثحب الو اهيف بئذلا اذه نع ةملك عمسأ

 ةميقلا تافلؤملا بحاص ريهشلا بتاكلاو خرؤملا خيراتلا ملعل ايلعلا ةيكلملا ةسردملا

 ذاتسألا اذه ثحبي مل "كب دارم" ةفرعملا نازيم" ةديرج بحاصو ملعلا اذه يف

 ديربلل اًعباط تيأر امل نأ مكل دكؤأو .ليخملا بئذلا ادله نع ةانلطم انضر روكا

 عباوطلا ةاوغ دحأ دنع ١977 ةنس توريب يف ةرم لوأل ةرقنأ ةموكحل يكرتلا

 كلانه ذئموي نيدوحوملا كارتألا يباحصأ لك تلأسو .هازغم مهفأ ملو هنم تبجع

 ."هينعي اميف ماتلا مهلهج اورهظأو مهنم دحأ بحي ملف هنع

 نم يل ىضم ام ىوس ايكرت يف يرمع مامت تشع ينأ عم- اًضيأ دهشأ انأو
 مهفاوخإ نم ىرخأو نييداحتالا نم ةرم تررف ام نيح اهجراح يف نينس عضب

 اوبأو امهاوبأ اذكو يمأو يبأو (داقوت) ةدلبب لوضانألا ةرس يف تدلوو نييلامكلا

 تعمس ام ينأب «كرتلا يف قيرع بسن ووذ نويلوضانأ مهلك كيلاود اذكهو امهيوبأ
 نمز ىح ديلت وأ فراط نم رحآ ءيش يف الو ديرب عباط يف ال هتيأر الو بئذلا اذه.

 يك رت لكو انا قع يذلا اذه يدجي اذام نكلو :نولامكلاو نييداحنالا

 اذامو ءافورعم كرتلا دنع لوهجملا ىلهاحلا راعشلا اذه لعجل ىعست ىلا ةرقنأ ةموكحل

 ول ىح هوعدتبا ام لك يف نييلامكلا رربي يذلا قباسلا ةيقذاللا فرصتمل اًعفن يدحي
 ال كارتألا دنع بئذلا اذه ةيلوهجم تابثإ يف هبانطإو ء.مهعم هلعدل بض رحج اولخد

 يلا تافارخلاو ريطاسألا نم لخت مل ةمأ لكب نيام دار كافي يستر ريحت



 0 ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا

 ترم ام بئذلا ةفارخ نأل «تاظفاحلا يف ةخسار اهنكلو ميلسلا لقعلا هلبقي ال

 ىلإ ةتلهج ىلا هس دوعن انك ايف ايسوسر هع ذاع ةمللا كرتلا ةظفاف

 عم كرتلا ةظفاح يف ةفارخلا هذه ءاشنإ ةيلامكلا ةموكحلا لواحت امنإو ”١97 ةئنس

 نوكت نأ بحي هنأ عمو اًضيأ هسفن هب دهشت امك ميلسلا لقعلا هلبقي ال امم افوك

 لقعلا ةجحن نم مهب بهذت اهأ ال هاضتقمي لمعتو ميلسلا ةمألا لقع لثمت ةموكحلا

 انايسن وأ اهلهج وه امنإ مهئابآ نم ثراوتملاو ءاهولهج ىلا تافارخلا هيت ىلإ ميلسلا

 نم بئاغلا كرتلا بئذ زاتعو قرتفي اذهبو .اهؤايحإ وأ اهقداعإ مهشحوت ثيحب

 رصم يف راصبألا مداصي يذلا يرصملا لوحلا يبأ نع كرتلا ةظفاح نمو جراخلا

 دوجو عم اًنضيأ سايقلا اذمي يسأتلا يف يماحملا دهتجا دقو رصم ةمداصم نم حضوألاب

 .لوهلا يبأ ةماسح ميسجلا قرافلا

 رصم رباكأ نم ريبك مسق بهذي" :هنأ نم هركذ ام اًضيأ لحرلا عفني الو
 مث اًرهشأ اهيف نوميقيو ةنس لك فيصلا لصف لئاوأ يف ةناتسآلا ىلإ اهئايتغاو

 وأ مهتدابع نعو كرتلا نع ةصقلا هذه ىور نم ءالؤه نم دحأ عم لهو ؛نوعجري

 نيصلخملا نيدباعلا نيلصملاب ةلفاح ةفالخلا رقم عماوجو ''”ضيبألا بئذلا مهسيدقت

 نع لقت ال اهرئاعشو اهنيدل ةمرتحماو ةدحوملا ةنمؤملا ةملسملا ةمألا هذه نم اًناعإ هلل

 نركاذ اهو ان كبف ردك او اهنا هاا يقتل ةيمالسإلا ممألا نم اهريغ

 نوكو «ةينيداللا عدبلا وأ ةيلهاجلا رئاعشلا نم هركني امع اهتهازنو كرتلا ةءارب نم

 ءامتتلا هقلا ريدا سرب "قالا اولا" ةورعلا لايك" ىفطصم ذاخنا نع انثدحي فلؤملا لازام )١(

 سبل اهنمو «بعشلا اهيلع ربحأ يلا تاءارجإلا نمض كلذو «ةينطولا تامالعلا دحأك

 يمرلاو قئشلاب تائم ىلع تمكح ىلا "لالقتسالا مكاحم" ةطساوبو ةوقلاب تاعبقلا

 لامك ىفطصم :جنورتسمرأ .تاعبقلا سبل مهضفرل الإ ببسل ال ءنجسلاو صاصرلاب
 نا ل

 رود حيضوت ىلع هصرح ىلإ عجري عوضوملا اذه يف يربص ىفطصم خيشلا باهسإ لعلو
 كارتألا نأ اًدكؤم «مالسإلا اهقانتعا لبق اهخيراتو ةيكرتلا ةمألا نيب ةلصلا عطق يف مالسإلا

 ميكرو ميسر و لل يتديعي ركل ياورلا ج را دب ماع درسوا

 .قرطلا ىشب مهديقع نع مهفرصل



 ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا هع ١

 .مقرطفو مهتفلأ دض اهب مهفلكتو تاركنملا كلت لثم ىلإ مهدوقت ةيلامكلا ةموكحلا
 رك ابو ةلوقل ةل1 ور دا رقلا» ع سيلك ور ةنذلك نب يدلذنلا ديري لكولا نكلا
 يف عدخي يذلا طلاغملا سئاقلاك ةيناثلا ةنايدلا ىلع اهيف مهترهشو ىلوألا ةنايدب مهلديف

 نوميقي نيذلاو .هنيعب هرركي الو هاربكو سايقلا ىرغص نيب رركتملا طسوألا دحلا
 مهنع عفادي نيذلا نويلامكلا ال ةيلصألا ةمألا مه امنإ اهركذ ىلا عماوجلاب ةالصلا

 يف عضو يذلا أدبملل اًديلقت عماجلاب ةموكحلا ةقالع عطق نوديري نيذلاو لحرلا

 يف كرتلا ةمأو .2"'”ةسينكلاب ةموكحلا ةقالع عطق نم يوسنرفلا ريبكلا بالقنالا

 يكديسك كتعيرش" لئاقلا لثملا ةبراض يهو ةيمالسإلا ةعيرشلاب اهطابتراو اهتنايد
 هشاب شاب" :لئاقلاو (عرشلا اهعطقي يلا عبصألا ملأتت ال) :هانعمو "زاميحآ قمراب
 (ةعيرشلاب طوبرم سأرلاو سأرلاب طوبرم سأرلا) :هانعمو يلغاب هتعيرش شاب «يلغاب
 ىلع نيضاقلا ةمدخ ىلع افقو اهلعجو هسفن رجا يذلا لحرلا اذه ةداهش نع ةينغ

 يف مالكلا باهسإ نأ عم ةعيرشلاب طوبرملا سأرلا كلذ عطق نيدصاقلاو كرتلا نيد
 ةرصانلاو مهنيد ىلع ةيدتعملا ةيلامكلا ةموكحلا ةيانج ةدايز نع الإ نيني آل .كرتلا ةنايذ

 هيلع نيدتعملا يعاسمل ةجورملا

 مهلاوقأل اًدنس اًناتكو اًملظ كرتلا ىلع نورتفملا ءالؤه ذحتي' :هلوق ىلإ رظناو

 فدصلا مهتلوخ نيذلا نم وأ مهل ةفص ال نم كرتلا نيشئاطلا ضعب نم ردصي ام
 ملو ةيكرتلا ةمألاب افوةصليو روصقلاو يلالعلا اهيلع نونبيو ريبكلا سلحملا ةيوضع

 ىلا فورظلا نيب سايقلا أطحخ ىريو «ةيسنرفلا ةروثلا رثأ ىلع ثدح ام كلذب دصقي )١(
 لثم اهيف ثدحي مل ىلا ةيمالسإلا تاعمتجملا لاوحأ نيبو ابوروأ يف كانه لصفلا اهيف ثدح
 .ءاملعلاو "نيدلا لاحر" نيب كانه بشن يذلا عازنلا

 ةسينكلا لصفت مل ارتاح نإف" ةسينكلا نع تلخت برغلا لود نأب نظلا أطخلا نم نكلو
 ةيماحو يراك ةسينكلا ةنبا اسنرف نأ امك ."تناتستوربلا" ةيماح يه لب ةلودلا نع
 .(414) برغلا نم مالظ :يلازغلا دمحم خيشلا .ملاعلا ف "ةكلثكلا'
 مهفصو , ءىلاعت هللا 0 ميكحتو ديما سالا ةعيوشللا قيطتي» نوملململا :نتلاطأاذإ 'نكلو

 ابوروأ 0 الو ؛”نويعجر' مهلأب 'ىفطصم خيشلا ءاالطما نوح رفتملا وأ نوبرغتملا"
 :ابايفو عابس ايئاهعحأ ف - تش نوفل ناك اميه همولا اذمب- مهتلبقو مهتبعك



 | تيب ل سس 6 ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا

 نأ حيصن لب ملسنو ملعن نحنو ."اذه لك نع ملع ةقحاسلا اهتيبلغأ دنع نكي

 © .هتنيكسلا ةاههباغا" قع ىكد هلو ملظ ةيكرتلا ةمالاب حئاضفلا كلت قاصلإ

 .ةيلامكلا ةشطابلا ةشئاطلا ةموكحلا لعف يه امنإو ءاهنع ملع ةقوحسملا لب ةقحاسلا

 هنإ ثيح نم امي ةمهتلا مهقاصلإ ىلع مهبتاع نيذلا ملظ نم دشأ ةمألل لحرلا ملظو

 يهو اهلصأ نم بونذلا يفنو نيقيقحلا نيمهتملا ءافخإ يف هتليحو هتوق لكب دهتحي
 لافغإ ةلوهسب هتقث ةرثكو هئايح ةلق نمو «ةمألا ةمذ ىلإ عجرتف ةروهشم ةتبثم
 وهو .ءفدصلا لوخ نم ريبكلا سلجملا يف نيفرطتملا نيشئاطلا ةيوضع دعي نييرصملا
 ةردق الو ايكرت يف دحأ ةردق يف سيل هنأ ملعيو «ةيوضعلا كلت مهلوخ نم ملعي

 رعسو «هبزحو لامك ىفطصم ريغ ريبكلا سلجملا ةيوضع اًدحأ لّرخي نأ فدصلا
 كرتي نأ نم ىلغأو عفرأ ريبكلا سلجما ةبترم نود هتبترم نوك عم ناملربلل ةيوضعلا .

 كرتي ال اهئالغل اهأ تح ءايكرت يف اميس ال ايندلا دالب يأ ف فدصلا ىلإ اهليوخت

 .اًضيأ ةمألا ىلإ اهليوخت

 مل ايكرت يف امهب هترهشو هميلعتو هملع لجرلا ىرطأ يذلا كب دارم موحرملاو
 ححب امف هدييأت يف اًذهج ةمألا لأت ملو ناملربلا ةيوضع ىلع لوصحلا يف اًدهح لأي

 هتمازل مويلا شاع ولو .اًروهقم تام نأ ىلإ ةيداحتالا ةموكحلا ةمحازم ببسب

 هللا لقتعا دقو (ْئيس ع) هرطي نو اناس اكو جراخ يف ناكلو ةيلامكلا ةموكحلا

 ةمألا ىلإ ريبكلا سلجملا ةيوضع نيشئاطلا ليوخت وزعي نأ نع لحرلا ناسل هناحبس
 باحخختنا نم ءآرب ةيكرتلا ةمألا نأ ىلع دهاش حصفأ كلذو .فدصلا ىلإ هازعف

 نإ مث ءايكرت يف تثدح ىلا ةينيداللا :تاكرحلا نم مهءارب ريبكلا سلحملا ءاضعأ

 روصقلاو يلالعلا اهيلع ىبي نأي -هراكنإ نم مغرلابح ةريدخب روكذملا سلما ةيوضع
  ئب دقو ال فيك ءاهيف نيشئاطلا ةيوضع اميس الو ايكرت يف اميس ال دالبلا لك يف

 ظ .؟لامك ىفطصمل ةيروهمجلا ةسائر رصق هيلع

 يروا اش ار ياستلااز يي يقيل قط حب قالا اراض دلي عطرا
 ماكحأ يف امي مكحتو ىلاعت هللا باتك يف ةروكذملا ىروشلا ليذب ةلاقملا بحاص



 ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا 6١ه
 دعب ةمألا ىروشب ةنرتقم ةفالخ نويلامكلا هعدتبا ام دع نكمي ال هنأ عم ' ”ةفالخلا . د 1 د : 1 نب 000

 نوثحبي اًمظن وأ اًرثث ةيلامكلا ةموكحلا نأش يف نيملكتملا نييرصملا نم هتيأر نم لك كلذكو )١(

 لاوحألا هاجت اهيلع رصي ال ةميظع ةلفغ هذهو «درفلا ةطلس ءاغلإبو اهب افوحدتمبو ىروشلا نع

 وأ ةمالا روش فكل قيوم ةنايعهلا عر ذا ءاموو اك وذ تير او لوضانألا قا: فرع كلا

 نم كلذ لائمأو درفلا مكح ءاغلإ وأ ةيطارقميدلا ةمكحلا وأ ةيروهمجلا وأ ريبكلا نيطولا سلحملا
 كارتألا زيزعت يف يفكت الف نييرصملا ريرغت يف تفك نإ ةبذعلا ةهومملا ةدرحملا ءامسألاو ظافلألا

 نأ اهلك ظافلألا كلت قيقحتل دب ال ذإ ءاهدادضأب مهيلع ءامسألا كلت تايمسم ىلجنت نيذلا

 بحختتت مل ةمألا نأ لاحلاو ءاهتاضرمو اهتبحم نم ةئشانلا اقزاجإو ةمألا ةدارإ ىلإ ةدنتسم نوكت

 ال لب ءاهسفن بيطو اهعوطب ريبكلا طولا سلحملا وأ ىروشلا ممب تدقعنا نيذلا باونلا ءالؤه

 نم فولأو تائم قانعأ يف برحملا روهشملا فويسلا ناطلس الولو ؛مههوحو رت ملو مهب فرعت
 اهنع مهتباينف ,مهضغبأو اهيلإ سانلا ركنأ مهو ءاهنع اًباون مهتلبق امل اهراغصو اهئانبأ رابك
 ةقيقحلا هذه ىلع علطا دقو ءاعطق ةحيحص ريغ اهيلإ مهاروش ةفاضإو ةملكلا يعم مامتب ةيلوضف

 نم كارتألاب لح ام مهب لحي يح اهونعذي نلو «نييرصملا الإ ةطيسبلا لهأ عيمج اب فرتعاو

 دامرك اهتلعجو مهلاومأو مهسفنأو مهدالب تبرح يلا بئاصملاو ايالبلا نم مهصوصلو مهئاهفس
 اهالقتساو اهتطلس نع ثحبي املاط يلا ةيكرتلا ةمألا نإ مث ءفصاع موي يف حيرلا هب تدتشا

 نق ناونلاب نوت نقلا مال وق .تاتكلا عازر هماقسا ا ققمت 1181 ءارشاو انك
 ليعض توص ةردنلا يف مهنم ليلق رفن نم عمس نإف مهتاوصأ نالعإو مهئارآ نايبب اولقتسا

 توصلا بحاصو «ذفني ال نأب هيلع يضقم وهف قئاقحلا نم هريغ ءيش وأ نيدلا نع عفادي

 الف ,مهمدخيل ةمألل ال هاوه مدخيل ةباينلل هنيع يذلا وه لامك ىفطصم نأ فرعيو كلذ فرعي

 يركش يف كلذ برج امك هسأر وأ هتباين دّقف ىلإ رمألا ىهتنا الإو هحارتقاو هتوص يف جلي

 وأ لامك ىفطصم" جنورتسمرأ باتكب ةعقاولا هذه رظني] لابوط هلتق ءنوزبرط بئان كب
 دع لايقعاود اضتح سلك نقف :ةهويفتم بسعر ناك" لوفر .ثيرح " رغكلا يناذلا

 نم نامثع [(9١5ص_ "قنشلاب هددهف «ةفيلخلا اهيف ديأ ةبطحح مهدحأ ىقلأ «هيضراعم

 ضبقلاب رمآلاو ؛هيلع ضبقلا دنع لتق نامثعو لامك ىفطصم مهمدختسي نيذلا صوصللا
 هنيب قاقشنالا ثودح بابسأ نم كلذ ناكو «ذئتقو ءالكولا سيئر ناك يذلا كب فوءر

 بزحو ييطولا سلح ا يف هتلزسم نمو لب ءارجإلا تسد نع هيحنتو لامك ىفطصم نيبر
 ةنهارلا مهاوحأ ىلإ ءاضعألا ةأشن لصأ نم سلحملا كلذ ايافح نع تشتف اذإف ,بعشلا



 ا ب ت2سش 6 ةيئامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا

 ةمألا ىروشب مههاوفأ ءلم نويرصملا هنع ربعي يذلاو «هاركإلاو ربحلا فيعاضت ىلع ترثع

 نع لزعمب ةمألا نأل اهل قادصم ال نيتملك نم ةدحاو لكف انرظن اذإف ةرقنأ سلحب نع ةيانك

 يف ىروش تحص ام ىروشلاو ءائجلم اًهاركإ اهئاضعأ نيبعت يف ةهركم اهوكل ىروشلا كلت

 ها ل ل لل مع سا اهئاضعأ نوكل اهسفن
 انل يوريو «ةفالخلا نع ةطلسلا لصفب كروتاتأ ىفطصم حارتقا ىلع ةقفاوملا ىلع اًهاركإ ءاضعألا
 ىلإ ليمب بلاغلا هاحجتالا نأ لامك ىفطصم نييتف) َنآلاك ةينطولا ةيعمجلاب ثدح ام هتريس بتاك

 عضو امنيب ديدهتلا ةنر هتوص يفو لامك ىفطصم حاصو «نوحلسم هراصنأ ناكو ..هضفر

 يفكيو «ءارآلا عامجإب حارتقالا لبقيس سلبا نأ نم قثاو انأ" مهتاسدسم ىلع مهيديأ هراصنأ

 رقأ" :هلوقب ةجيتنلا نلعأ سيئرلا نكل «ةليلق ديأ ريغ عفترت ملف ..يديألا عفرب تاوصألا ذأ

 ريغ اذه" نيحئاص نيجتحم مهدعاقم قوف باونلا نم رفن زفقف "ءارآلا عامجإب حارتقالا سلبا

 نأ امك -[(54١ص) ربغألا بئذلا وأ لامك ىفطصم :جنورتسمرأ ."قفاون مل نحن. .حيحص

 ةنس ذنم ايكرت يف عقو ام لكف «نهنيب اميف اًضعب نهضعب نمأي الو ضيبألا بئذلا مهراعش
 كلت عنص لب ةمألا عنصب وه ام ةيروهمجلا نالعإ ىلإ ةطلسلا نع ةفالخلا ديرحت نم رهشأ ةعضبو
 نظ نمو روهقم روهمج نم اهل اًدعبف «ضعب ىلع اهضعب بلغتو ةمألا ىلع تبلغت ّيلا بائذلا
 .رون نم هلامف اًرون هل هللا لعجي ملف ةيقار ةقيقح صوصللا ةعيدح

 هوس وب للأب مهنامإ قوف نويرصملا هب نمآ دقف همكح ءاغلإو درفلا قحم ثيدح امأو

 (اَوْرُه اَهَدَحَتَيو ملع رْبعب هللا ليبَس نَع لضُيل ثيدحْلا َوْهَل يِرتَْي نَم ٍساَّنلا مول
 الإ :هفاعضأ فالآب يضاملا ف امم اشطب دشأ ايكرت يف مويلا درفلا مكح نأ عمو [ + :نامقل]
 سيل يذلا درفلا كلذ ملظ تحت بعشلاف ؛مهيلع ءارتفاو ابذك بعشلا مكح نآلا همسا نأ
 مهملظي نأ نيتيزرب نودباكم «مهيلإ هملظ ةبسن تحتو هتابوقع ىهتنم. نايداعلا قنشلاو لتقلا

 مدقلا دادبتسالاو ,مهسفنأ اوملظ مهنأك مهملظ نيذلا لب ملظلا لعاف وه دعي ال نأو درفلا

 ىلإ سأر نم لقتنا مويلا درفلا مكح نوك يناثلا قرفلاو ءارتفالا اذه نم ءارب هنأ نم لقأ ال
 :نيرصملل تلق اميف نئا, تسلو «بجع ىلإ ةداع نمو بنذ

 نيهم درقلاك وهو هودحوأ مدع نم لب درفلا قحم نيأ

 :مهرعاش لرقل اًبيقعت
 نيعل لوذرم درفلا مكح نإ همكح يغلاو درفلا قحم

 ةناتسآلا يفاحص ىلع هرحآب عقو يذلا قييضتلا ةيضق ٍف نييرصملا لوق ام يرعش تيلو
 ميل
0 



 ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا تلبسي ا بل بد - ل ل-(_- ؛تهوا

 ىلإ وأ نيطولا سلحملا ىلإ لكلا لقتناو لمعلاو ذوفنلاو مكحلا نع ةفيلخلا ءالخإ

 نيح لالقتسالا ةمكحم يف هفقوم تفقو ولو ءنينس نجسب كب يركف يفطل ىلع مكحلاو
 درفلا مكح يههذمو معن :تلقل ةيروهمجلا ةرادإ دض ىلع هنوك نع اهمكاح هلأس

 ركفلا ةيرح ىلع ءاضقلاو دادبتسالا اوراتخا نيذلا روهمجلا بهذمع ءادقا هدا ديفا

 دضب لوقي نم ىلع ءازحلا دشأب مكحي يذلا ةينطولا ةنايخلا نوناق اولبق امل داهتحالاو

 ةطلسو ملاعلا تاروت دا ةيروهمجم تسيل انتيروهمجف «بتكي .وأ ةيروهمجلا

 .داهتجالاو ركفلا ةيرح نع اهزجحب مهسفنأ ىلع ةطغضلاو ةطلسلا نع ةرابع انيف بعشلا

 لوزت ال ةيرصم ةلالض اهنكلو بابلألا يلوأ ىلع ةيفاخلا ريغ باعلألا كلت ةيهام هذه

 تيجو ملا اهنم نآو يدا ءاطع يشكو انو مدس لقاالو ميضنلا كاشرإب
 راص دقف ,نوجش وذ ثيدح هنإ ؛معن ]- نوجش وذ ةناتسآلاب ةدقعنملا لالقتسالا ةمكحم

 "لالقتسالا" مكاحم هيلع بقاعت ىمظع ةنايخ دعي ةموكحلل يوفش دقن وأ ءارجإ يأ

 تردصأف «هناوعأ لخأ نم اوناك نيذلا هيضراعم ةمكاحم كروتاتأ ررق ثيح اًروف توملاب

 ,نوناقلا يف ةررقملا تابثإلاو تاعفارملا دعاوقل ةاعارم ريغب «قنشلاب اًعيمج مهيلع اهمكح

 .ميدقلا هيفص "فراع" مهنيب نمو

 مهلسرتو نيضراعملا مكاحتف ,يومدلا باهرإلا رشنت ميلاقألا يف لالقتسالا مكاحم تناكو

 انيك أ اددرت نورهظي مهسفنأ ةاضقلا ناك نيحو «تاداقتنالا هفتأ لجأ نم ةقنشملا ىلإ

 5١19([- 8١25ص) لامك ىفطصم :جنورتسمرأ .باقع ىسقأب مهددهي "يزاغلا" ناك

 مايأ يف ةرشتنملا ةيكرتلا دئارجلا اوعلاط ءارقلا ناك نإف ءاضيأ رخآ عضوم ف اهنع ثحبنسو

 ةمكحملل يمومعلا بئانلاو مهنع نوماحماو نومهتملا هب قطن ام اهفئاحص ةئلاملا مكاحما

 تانيب ماقأ نمف «ةيرحلا ىلعو نيدلا ىلع ءاضقلا امهو نيبجع اميس الو بئاجع اوأرل
 ىمرملاو أدبملا ئيد ال هنأو ةيروهمجلا ةركفلا ريغب ركفي ال هنأ ىلع هيضامو هلاح نم قئاثوو

 ثحبي نأ كب ديلول هتداهش دنع مزتلا قباسلا ةحصلا ريزو كب رون اضر نإ بح .احب دقف

 هعفنيل -راكفأ ديحوت- هتديرج يف هنع ىماحو هاباح نإو نيدلا ةحصب هداقتعا مدع نع

 امك «هلئاق ءاش ام ىلإ هل عسويو لاوقألا هذه لثم. حاتري ةمكحملا سيئر ناكو «ثحبلا كاذ

 لثم هتمرح كاهتنا ىلع اًدقتنم هتيمح نع ملكتو ةينيد ةركف نع :برعأ نم ىلع قيضي
 ا فلق سو قدك: اها فحمل ذأ اهم تنقل ناسا .يدنفأ مهدأ ميهاربإ

 نع ترفسأف اهيف اًدهج لأت ملو هادع نمل تعفش امك ةمكحم ا دنع هل عفشت ملو ملكلا

 ]  .(ص .م) ةيمالسإلا ئدابملاب مهقلعت مدع لثم «ةيرحلا ئدابم. مهقلعت مدع



 ا 8 سس ل3 ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا

 امهنع ةقالعلا عوطقم ةفيلخلا ءاقبو هيلإ ةموكحلاو ةطلسلا لاقتناب لامك ىفطصم

 سلحب سلجملا اذه نوك ضرف ولو .لامك ىفطصم وأ ٍنيطولا سلحنا هيلإ لقتنا امعو
 .الصأ امهنيب ةبسانملا مدعل هل راشتسم وه الو ةفيلخلا هريشتسم سيلف ىروش

 الو رومألا نم رمأ يف سلجملا كلذ نيبو هنيب ةضوافم نآلا ىح عقت ملو
 لهف «حلاصملا نم ةحلصم يف هيأر نومهفتسي وأ رو ا ةحلإ مهنم ام ةعجارم

 دعصي ال نأ مزلي ةفيلخلل ىروشلا سلجبو «هراوش عم ريشتسملا لاح اذكه نوكي
 ,ةفيلخلا دي يف ءارحإلاو ةموكحلا ءاقب عم هتموكح يف ةفيلخلل اراشتسم هنوك قوف
 هدح ىروشلا سلجم دعص اذإف «ةيعرشلاو ةيوغللا اهتيهام ىضتقمو ةروشملا ئبعم اذه

 ا م نيرا فرح مح يطل لت راما رار لا معلا
 سلجم :نييلامكلا سلجم لاقي نأ اذه دعب حصي لهو «ةفيلخ نوكي نأ نع ةفيلخلاو
 !؟ةفيلخ :ىزيضلا ةمسقلا هذهب يضر يذلا ةفيلخلاو ءىروشلا

 انك افلا كي: كروت يغض وب نظل نظمت يعلمنا هيفا
 يف نييداحتالا ٍيرظانمو فرعي نم ئفرعي ذإ ةقلطملا تاموكحلاب نيفوغشملا بأد وه
 ىلع ةشقانملاو ثحبلا دنع ىروشلا قح هب تيضق يذلا يعافدو ينامثعلا نانولا
 يف نيعاس ذئموي نويداحتالا ناكو «روتسدلا داوم نم نيثالثلاو ةسماخلا ةداملا

 هنولحي «مويلا مهتاعسم دض ىلع ناطلسلا ىلإ اًمامت هتوق لقنو سلحملا قوقح باصتغا
 .هقح قح يذ لك ءاتيإ يبهذمو سمأ تنك امك مويلا انأو ءاماع هنومرحيو اًماع

 ةفالخلا قوقح نع -ديحملا دبع هب ٍيبعأ- ديدجلا ةفيلخلا لزانت ساقي ال هنإ مث
 عايض نم سداسلا دمحم ةفيلخلا ىلع اذه لبق نويلامكلا نويداحتالا هلوقت ام ىلع
 داهطضاب لصح يرارطضا عايض هنأل ةناتسآلا ىلع ةيلوتسملا زيلحبإلا دي تحت هذوفن
 ةبلغ هتجتنأ لب هببسن لو رارطضالا كلذب ضرن مل نحنو ءابحألا داهطضاب ال ءادعألا
 انكو .انتاضرم فالح ىلع نويداحتالا اهلخد ىلا ىربكلا برحلا يف ةيفالتئالا لودلا

 انك ام لثم انناطوأ نع نيئان ةناتسآلاب بناجألا لالتحا دنع نيفلاخملا رشاعم نحن
 دّقع ىضمأ دقو برحلا أدبم مدقت نامز ذنم نييداحتالا يديأ ف نيلقتعم وأ مويلا

 يحتف) ىرسيلاو ئميلا هاديو لامك ىفطصم ءارزو (سوردنم) يف لالتحالا
 تحت يربلا زيلحنإلا شيح هاحت رقهقملا ةلودلا شيج مظعم ذئتقو ناكو (فوءرو



 ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا حسد

 (سوردنم) ةب ده اوعضخو ندلاي اوضر اذامل لاطبألا كفئلوأف .لامك ىفطصم ةدايق

 دقع نم هل نيقداصلا هيقيدص لامك ىفطصم عنمي مل اذاملو «ريمزأ لالتحا تاململاو

 هدوقي يذلا هشيجب هيلإ ايغصي مل نإ امهتنده ىلعو امهيلع مجهي مل وأ ةندهلا كلت

 ةموكحلا نإ ثيح نم نيتلاحلا نيب قرفلا نكل (رفيس) ةدهاعمب كلذ لعف امك

 ىعبف ئرحألا يف :نيفلاخملا ديبو امهعاطأف امهيدخأ قف نيداحتالا ذيب تناك ةيازكرملا

 عاضو ةناتسآلاب بناحألا دونج لتحاو مهلامعأ ءوس نم ناك ام ناك «معن

 امو ءرارطضالا لاوزب لوزي يرارطضا عايض انلق امك هنكلو «ةفيلخلا ذوفن ضعب

 عيمج نعو هتموكح نع ةفيلخلا ديرحت نم ريبكلا ئطولا سلجملا ءارآ هيلع ترقتسا
 نيبو ةفيلخلا نيب ؤوطاوتلا هيلع عقو يرايتخا ىلك عايض وهف ("”هذوفنو هقوقح هد 2 : ه1 30 هن

 تناك" كلا ةفالدللا عع ةيوكشلا قا ركازت "اهات 1 يدوم دكار هال ابتكلا هز هاكم
 وه مارملا نكي مل الإو «ةرورضلاب ةينيد ال ةموكح تراصف ةينيد ةفص اهوسكت

 يذلا امف «ةفالخلا امي ديقتت ىلا ةينيدلا دويقلاب ةموكحلا ديقت مدع نئبعأ «ةينيداللا

 مهداس نع هول اسولف ةيناث ةرم رصم ءاملع نع هلاك ؟قيرفتلا نع لإ مهاعد

 ناك نإف «ةموكحلل سداسلا دمحم ةيلهأ مدع وه له «نوقطني اوناك نإ نييلامكلا

 هيلإ اوديعي مل نكلو هتيلهأب اوفرتعاو ديحملا دبع اي اولدب دقو هولدبيلف كاذ ببسلا

 ةيذداكلا .ىقووشلا لاحت تفرغ تقف :قووتكلاب مامتهالا ببسلا ناك نإو «هتطلس

 ةدوجوم تناك ىروشلا نأ عم ةطلسلا دح يف اهدعاصتب اهتيهام نع امالقناو

 اوماقأو دوسألا باتكلاب هوبقلو ريبكلا ئطولا سلجم ا هلطبأ يذلا روتسدلا يف ةيعرمو

 نيد نأ" مدقلا روعسملا كللذ قا رتكم ناك و ةديدنا ةياشألا هكاليكرشلا هماقت

 .اهيلع ةظفاحملاو ةيعرشلا ماكحألا ءارجإ ناطلسلا قوقح نم نأو مالسإلا ةلودلا

 امب دوسألا باتكلا بلقل مدقلا واوتسسللا كلذ قحتسا له هنأ مهفتسأ تضكاو

 ذاقنإ دعوب مهيلإ مهوداقو سانلا اورغ لوضانألا يف مهتضمن نابأ اوناك نييلامكلا نأ عم )١(

 (ص .م) .رسخلا نم هذوفن ذاقنإو رسألا نم ةفيلخلا



 83 8 سس 3 ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا

 ال ل ءاهماقم تميقأ ةديدج داوم يأ نييرصملا لئاسأو «داوملا هذه لثم ىلع ىوتحا

 .مهنأش رابتحا دعب اننأش مدقب مهلهجب يفرعم

 ةلوصلا ةصرف ىئيدلا ءاثرلا ءادرب نيدترم مهوك مايأ نويلامكلا زهتنا دق معن

 عم نأ بجعلاو «ةفيلخلا ةيلوئسم مدع ىلع هئاوتحا ثيح نم ميدقلا رودهللا ىلع

 ةناتسآلا يف مهتفلخ مهضعبو ءاذه يرفس يف مهنم اضعب تبحص نيذلا يناوخإ

 ىفطصم جاحلا هل روفغملاك نويلامكلا مهقنش مهضعبو مهللاحب ملعأ هللاو لوضانألاو
 يدنفأ باهولا دبع جاحلا هل روفغملاو لضافألا ءاملعلا نمو رهشقآ ّيفم يدنفأ

 هذه لحأل مهنم الإ نويلامكلا سيل نيذلا نييداحتالا انلداج «يلوبو ةينوق يبئان

 ملف ةداملا كلت رييغت يف اًدهح لأن ملو «ناملربلا يف ةدقعنملا روتسدلا ةنحل يف ةيضقلا
 كلذ فرعي «ىلوألا نييلامكلا ةغبص يه ىلا ةيداحتالا ةعنملا عناملا ناكو ءعطتسن
 مدعب ةلئاقلا ةداملا نأ بجعلا مث ءاًديهش هللاب ىفكو «مهئامسأب مهركذأ لاحر

 تدغو اهاوتحا يذلا روتسدلا نويلامكلا لطبأ ام دعب تلدبت له ةفيلخلا ةيلوئسم

 لغش ةموكحلا نع هديرحت دعب ةفيلخلل قبي مل هنإ ءالك ؟ةفيلخلا ةيلوئسم.ةلئاق

 نم عونمملا ةيلوكسم نع ةبارغ دشأب وه ام لماعلا ةيلوئسم مدعف هب لأسي ىح
 .لمعلا

 قبس اميف هتاملك نم ارطشأ انلقن يذلا عطقملا يف بتك نم تالوقت نمو
 مهيولق ءلم فسألاو نولوقي نيذلا مه نويرصملا ءالؤه' :اهباوح يف انبهسأو
 متقرف يذلا متنأ مكفالسأ نم مكتلكاش ىلع نمو مكنأ مهفويع يف قرقرت عومدلاو
  نيطالسلا فويس مالسإلا لظ تدم ىلا ةمخضلا ةينامثعلا ةيروطاربمالا لمث
 . ماخفلا

 ام لقو .©0(تئش ام عنصاف حتست مل اذإ) يرهزأ ايو يرصم اي لوقأ انأو
 عبلاو عقلا نإ مل هب كلل ني ام فق الو الإو كئاسل ىلع ىرح

 هأور .«تكش ام 00 : اذإ ىلوألا 7 هالك نم نانا 07 5 كإ» 00 هللا

 .يراحبلا



 ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفنخلا رارسألا 077ر2 ا ح خحصسصسسس +

 4 ريو ل ريوم الاس د 006

 .اذكه هملعت ام لك ناك نإ .[5:ءارسإلا] 4 الوؤُسَم ُهْنَع ناك كئلوأ لك َداَوْفْلاَو

 :ةيجراخلاو ةيلخادلا نييلامكلاو نييداحتالا ةسايس مبوقت

 ريصب ريرضلاو راد لهجاوذو 2 ةملظ رونلاو دوسلا الإ ضيبلا امف
 انيضق نيذلا وأ نحت مه له ةمخضلا ةينامثعلا ةيروطاربمالا لمش اوقرف نيذلاف

 مهو مهتمصاخنو مهتلداحمبو مهتفلاخمب ةيمداج راو ةينطولا 0 ةيسايتكلا تاع

 ةينامثعلا ةيروطاربمآلا كلت ىلع مهيديأ اوعضو نيذلا '”نويلامكلاو نويداحتالا

 وهو «نييداحتالاو نيلامكلا نيب ةيريغلا مدعب مكحلا ىلع هرخآ ىلإ انباتك لوأ نم انبرح دقو )١(

 يفلتخم ةمذرش نع ناترابع امه لب «بيرق نم امهفرعتي دحأل الو انل هيف ةهبش ال يذلا قحلا
 دصقب مهل اهركحو اهرصحو ةينامثعلا ةلودلا ةطلس سالتحا ىلع اوقفتا سانحألاو قورعلا

 بارخو ةلودلا لالحمضا ولو ءركحلاو رصحلا كاذ ةجيتن يف لاحلا حبصأ ام ايأ «ةيتاذلا عفانملا

 ىقرتلاو داحتالا :ناونعب ىربكلا برحلا ةيامغ ىلإ اومستا دقو ءاهتمأ سوفن عايضو اهدالب
 ةيشاح يف تتشملا مهلمش اوعمج ةندهلا دعبو «لامجو رونأو تعلط :لثم صاخشأ فلح اوقاسناو

 اذه ود قالا برج قوقل ةفانس ةييهتر ينلاتكلا ويلا عوقلاب ويست 'ل انيك" ققلععو

 رفانتلاو رياغتلا نم ايش نيقيرفلا نم دحاو عدي ملو «مهنايعأب مه اهو هوركانتو داحتالا مسا

 ةيرحلا يبزح ىلإ نيبوسنملا نيفلاخملا ةضراعم يف اهدهج لك ارصح اهعمجأب امه لب ءامهني
 يقرتلاو داحتالا ةعيمج ءاضعأ ةطساوب ديمحلا دبع ناطلسلا ىلع بالقنالا ةكرح ليصافت رظني|-

 ثيح (اهدعب امو ؟7ص) هيلإ ةراشإلا فلاسلا جنورتسمرأ باتكب يكرتلا بعشلا ىلع اهراثآو
 امك «ةمادحلا ةيسيرابلا ئدابملا قانتعاو داحلإلاب ددحلا ماكحلا مهني يكرتلا بعشلا ناكو" :لوقي

 ءاضقلا وه هيلإ نوفدهي ام لكو «نيملسم الو اكارتأ اوسيلو نوينوسامو دوهي مهنأب مهنومهتي
 ةيعمجلا هذه ءاضعأ فيرشلا عيدب دمحم روتكدلا زرفيو 4١( 8”27ص) ةفالخلاو مالسإلا ىلع

 (ةرثكلا يف دوهيلا مهيليو «ةيرثكألا نولكشيو كارتألا :بيترتلا ىلع اهيف دئاسلا ددعلا نأ ركذيف

 دبع ناطلسلا دض بالقنالا ةكرح باحصأ انيأر امك مهو «ىرخألا سانجألا كلذ دعب يأت مث

 ١517(. برعلاو يللاوملا نيب عارصلا) .ديمحلا

 ذوفن :يأ «ةقيقحلا كلت ىلإ هبنت نم لوأ امّبر ءادح اًركبم يربص ىفطصم خيشلا هبنت دقو
 نوبرخي ثيح «مهيرآم قيقحت يف ءاضعألا يقابل مهمادختساو ةيعمجلا لحاد لاعفلا دوهيلا

 نينا ف ةيدوهلا اهلقلا يدعم نرذلا نينلسلا نم اهتاضعا قلعت اتسا :عيهيذبأاب مقرب
 1 .ةموصخلا دشأ مهتمصاخمو فالتئالاو - [مهيرآم



 ا و ببي 6-3-3 ةيئامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخا رارسألا

 باختنالا ضرعم يف ديدجلا هئاضعأ ضرعو ةرقنأب نيطولا سلحملا خسف ةليسوب ثدح «معن

 ّىح «اناك ذنم ناريغ امهنأك «نييلامكلاو نييداحتالا نيب ةسفانملاو فالخلا ثيدح يظفللا

 امب مهيمري ناك املاط ةينطو ةيلقث تايانجب مهومرو نييداحتالا ىلع نويلامكلا عنش

  ةديرح بتاكو (يلوب) بئان (كب يقفر حلاف) هبتك ام كلذ نمف «ءامدقلا مهوضراعم
 اهبحاصو ”نينط" بتاك كب دهاج نيسح ىلع اهيف لوصي ةيسيئر ةلاقم نم (ماشقأ)
 ةرمدملاب رف ةينامثعلا ةنطلسلا احم امدعب ىقرتلاو داحتالا بزح نإ" :ًالئاق ريهشلا يداحتالا

 نايلاطيإلاو سيسنرفلاو زيلحنإ دونج) ءادعألا ىلإ ةمألا ملسو (روفسوب) قيرط نم ةيبنحألا

 وه بزحلا اذهو "سوردنم" ةنده بقع ىربكلا برحلا ىهتنم يف عقو ام يكحي «نانويلاو
 ببس يذلا نيعي) عافد ريغ نم قياضملا عم اهكرتو نازول ةدهاعم يف ةناتسألا ىقشأ يذلا

 برحلا هلوخد ثيح نم بزحلا اذه وه لكشلا كاذب حالصلا دع ىلإ رارضإلا لوصح

 رف لحاسب تقرتحا ةيرق ىرحأ ةيلوئسم هيلعو (ةيزرو ةئيطخ لك سأر يه يلا ىربكلا
 ولو (لوضنألا يف نانويلا ةكرعم هيلإ تدتما ام ةياغ ناكو ةرقنأ تحت يراجلا) "ايراقس"

 تائم مهو مهلتق نيذلا مهئابآ هولأسي نأ مه قحل بزحلا كلذ نآلا نيأ برحلا ىماتي ملع

 لثم اندالب تقلقأ ةوقش وأ ةرحض لكو «مهتداعس ةريقفلا ةموكحلا اولأسي نأ لدب فولأ

 تابارطضاو ماعلا ةشيعملاو شاعملا قيضو فئاظولاو لامعألا نم ةموكحلا يفظوم ةلاطع

 يقيقحلا اهوئسمف اهتاوادم مدعب ةموكحلا ىلع دقتنت ىلا انئاودأ رئاسو ةعاجملا دئادشو قئارحلا

 ."داحتالا بزح يف وأ ةرقنأ يف وه له

 نيذمب مرحبا لوئسملا بزحلا كلذ نإو دحأ لكل دبؤم قح يقرتلاو داحتالا ةيلوئسم نع ثحبلا نإ"

 .م19171 ريمسيد نم 7 ماشقآ ."يمومعلا كرتلا خيرات يف لقتسمو مهم ثحبم نيفصولا
 ءائرب مهسفنأ نوري ام عم نييداحتالا مفاوحإ بونذب نييلامكلا نم عقو فارتعا لوأ اذهو

 ىلع ةيضاق ةجح هلجسنو ةميظع ةيمهأ فارتعالا اذه موقن انكلو مهبونذ نمو مهنم

 دقلف مهلاعفأو نييداحتالا نم نييلامكلا ةءارب ءاعدا نم نيكحاض ءاعم نييلامكلاو نييداحتالا

 مهؤاكرش مهنأ ىلع ةنهربلل انيفكي ارأت نييداحتالا تايانج قيدصت يف نويلامكلا رخأت

 يف هوحضو نطولا ىلع نويداحتالا مرجأ نآلا ,مهنع نوخسانتملا مهسفنأ مه لب ءاهيف
 ىمظعلا برحلا يف مهوحد تقو اميس «نينس ةدعب اذه لبق وأ ؟مهئاوهأو مهضارغأ ليبس

 تاعقاولا كلت مهنم تعقوف ءافوضغ يف نوفرتقم مه ام مهفارتقاو اهنع مهجورحخ تقوو
 نآلا اذه ىلإ تردص لهف ,مهؤامسأو مهماثا ىسنت تداك يح «تاونسلا اهيلع ترمو



 ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا 0

 ىلإ ةقوسم نييداحتالا ىلع ةضراعم ةكرح وأ ضارتعا ةملك نييلامكلا مساب 0

 لامك ىفطصم نيأف «راوبلا ةيواه ىلإ هؤاهتنا فاخي نكي ملد يذلا مهريسم نع مهفاقيإ
 باقر مهل عضخت نيذلا نم مهريغو كب ةرق مظاكو تمصعو فوءرو تفأرو يحتفو
 نع ةولومتا و هيلع اوغبو :ناطلنبلا اويفع:اوياش نإ «ةلوقلا :هيعباصأ نيت قلقتاو ةمآلا

 نم اهولخو ةيمالسإلا ىربكلا ةفالخلاب اوبعالتو ةنطلسلا نم نامثع لآ عيمج اولزعو هشرع
 نطولا ىلع نورحي مهوأر امدنع مهيلع اوحرخي ملو نييداحتالا اوصعي مل اذاملو ...اهذوفن

 لصوملاو توريبو بلحو ماشلاو دادغبو ةرصبلا بارح دعب امي اوفرتعا تاراسخو تارضم

 لعفلاب ليندردلاو ةناتسألا ةيبنجألا تاوقلا اولحأ ام امدعبو «برغ سلبارطو زاجحلاو
 ديحو ناطلسلا نمز يف لعفلا ىلإ ةوقلا نم طقف ريمزأ ةلأسم لاقتنا نأ عم «ةوقلاب ريمزأو
 نع اقل نيه ردم ومر ةقآ نأ لاا وب وود الا! لد هلارتكإو ةئاوعم هن "ناك هد نيالا
 هذه تلعف لا ةميثألا يديألا باحصأ لك لهو «همامتب هحضونس امك «مهيديأ هتبستكا
 ءالؤهك داحتالا ءامعز لب ءالك ؟طقف لامجو رونأو تعلط نع ةرابع ةميسجلا لاعفألا
 ىلا ةوقلا نيع وهو عةيركسعلا كارت نو ماك اهيردت ةوق ىلإ نيدنتسم هولعف ام اولعف

 نيأ ؟يقرتلاو داحتالا مئارجب كاردأ ام :كب يقفر حلافل لوقأو لامك ىفطصم نآلا اهلثمي

 بابش تيضق نيح مهنم تسلأ «مهنمز ف تنك نيأو ؟نآلا اذه ىلإ اهاركذ نم تنأ
 امك ةصاخ كرتلاو برعلا لتاق اشاب لامح ةمدخو ةماع مهتمدخ ف اورمع ام كرمع

 كاشابب مدقلا كاشاب تيسن فيكو ؟اشاب لامك ىفطصم ةمدخب تلغوتو نآلا تللتحا

 !؟لوألا شابنلاو لوألا اشابلا هللا محر ةمألا لوقي نيح ديدجلا
 الإ (كب يقفر حلاف) لاق امك يقرتلاو داحتالا مئارح نع شيتفتلاو ثحبلا قح دحأ لكلو
 ريغ اوسيل نييلامكلا نأب هل اًمهفم ىفكو «مهريغب اوسيل مهّنأل نييلامكلا الإو هسفن
 برحلا ىماتي ملع ول" :همالك نمو «نييلامكلا نم هسفن كب يقفر حلاف نوك نييداحتالا

 نع ةرابعب وه امو مظعألا بزحلا كلذ ةقيقح نآلا نيأف "...يقرتلاو داحتالا بزح نيأ

 نم نييالملا غلبت تناك ىلا هدارفأو هؤاضعأو هناكرأ تبيغت نيأ ءطقف كب دهاج نيسح
 بزح يف مهورحت نأ يقرتلاو داحتالا بزح يف نوفلي مهّنَأ ىماتيلا ءالؤهل ركذأ انأو نيعالملا
 اهارأو (سوردنم) ةنده نع هلاقم يف ثحب دقو «هيف كب يقفر حلاف اوفلأ امك نييلامكلا

 نورئاح نحنو ءاهعقوو ةندحلا كلت دقع نم ركذي ملو «يقرتلاو داحتالا ىلع مادعإلا ةجحك
 نشيل م ماك ىلا نر كلن يحفر ةرقا ةموكتط يراسل هذلكزلا ىقتاو كل تنور اذ
 ؟نايلامك وأ نايداحتا امه له ريبكلا نيطولا سلجم ا



 1 ا ب آذآ حي عجبت :ةئايفتلا ةقالقكا افلا ءاوؤ:ةئفقكأ .,ارضألا

 قرف ال نييداحتالاو نييلامكلا لاحر نيب ميمعلاو ميمصلا جازتمالاو طالتخالا اذه عمو

 لثم أدبملا فالتخاب نوكي امَّنِإ ةيسايسلا قرفلا نيب زيامتلا نأ عم ءأدبملا ثيح نم امهنيب
 ةطلسلا عزن يف قفتم امهالكف «فالتئالاو ةيرحلا يبزح يف امهيفلاخم نيبو امهنيب ناك ام

 يروهمج امهالك لب «ةمألل اهحنم ةراتس تحت هديدانصل اهحنمو نيطالسلاو ءافلخلا نع

 ,لالقتسالا ةمكحم يف ةناتسآلا فاحص ةمكاحم دنع لاوقألا نم ىرحج امع حضتا امك

 تامحقتب ةراتو ةيسنجلا بصعتم يناروط هحوب ةرات سانلل ىءارتي ئيد ال امهالكو

 هظفلب ةيرحلا ىوعد يف طرفم امهالكو ءهيجنمو مالسإلا ليبس يف دهاحجباك ةراتو «ةيفشلبلا

 كلذ لك يف لذاب ريغ جرملاو جرهلا قئارطو رهقلاو برحلاب علوم امهالك و «هلعفب اهلتاقو
 نم يحتسم الو ررضتم ريغ «هريغ قيوس نم نيوح حدج ام لثم لب «هلامو هسفن نع
 نإو يغبلاو ملظلا تارمغ يف ضئاخ امهالكو «هريخ نم يلعملا حدقلا زرحم نكلو «هريض
 «ضافو امم ُالتما يذلا وه اههدهع نأ لاحلاو «ريمدتلاو ةدشلا ةسايسب امهموصخ اريع

 هب ايتأ ام راشعم نم رشع رشع رشعب تأي مل امهريغ نأ ايكرت يف دحاو لكو هللا ملعيو
 امهتقفش مدع وه تارم ةدع امهيضراعم ىلع امهبلغ يذلا نإ يح ,فسعتلاو ةدشلا نم

 .امه امهيضراعم قفرو امهيضراعم ىلع

 لالقتسالا ةمكحم ف نييفاحصلا ةمكاحم ءاهتنا نادحتم امهّنأ ىلع لئالدلا ثيدح نمو

 ىضقل "ديلولاك" ةقيقح ةنايدلا لهأ نم وأ نييلامكلا ريغ نم نويداحتالا ناك ولو ةءاربلاب

 نإ اهجئاتن ىلع عالطالل مهقلقو تامكاحم ا كلتب ةناتسآلا لهأ مامتهاك انيأر امو .مهيلع

 ةريثكلا اًهاوحأ نأكو ايكرت يف تدقعنا لالقتسا ةمكحم لوأ امأك ءاهفحص هتبتك ام حص

 أبعي نم ايكرت يف دحوي مل هنأكو «فولأو تائم اهراربأو دالبلا نايعأ نم اهلبق قنشت مل
 ال لالقتسالا ةمكحم نإ ىح «كب ديلوو كب دهاج نيسح ريغ مهاممو مهتايحبو ممك

 «نيرخآ سوفن لتق يف اهفارسإ نم مغرلاب مكاحملا لدعأ تراص امهتحاس ةءاربب تمكح

 كب دمحأ لضافل "نينط"يف ةلاقم ةمكاحم ا نابإ تيأرو اًضيأ كلذ يف اهتلادعب مكح حو

 يف يرطي مث ءناك عون يأ نم بصعتلا بنجتيو ةراضحلا دبعي هنأب هسفن اهيف فرعي
 ,مكحلا رطخ نع امهذاعأ ةلاقملا هل تقيس امو «ءكب ديلوو كب دهاج نيسح لئاضف

 امهنمز يف اوناك امهّنأ هسفن نع بغي مل نإو كب دمحأ لضاف ةلاقم نع بيغيو امهيلع

 مهتاموكح ناعجشي لب اًملظ ةيفرعلا مكاحملا ىلتقب امهيولق زتهي ال نييداحتالا نمز وهو
 .ملاظملا كلت لاثمأ ىلإ مهمالقأب

 ةربدمو ةبترم ةيلامكلا ةضهنلا نأو «نييداحتالا رايغأب اوسيل نييلامكلا نأ مالكلا ةوفصو
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 ةلودلا اوتامأ امدنع اوتام دق اوناك نيذلا مهصاخشأ ءايحإل لب نييداحتالا ئدابم ءايحإل

 ىلع ةينامثعلا ةيروطاربمإلا اومده نيذلا نييداحتالا نأو «ةيملاعلا برحلا ف ىربكلا ةينامثعلا .

 .انيب ام ىلع مدهلا لاعفأ يف مهعمو مهنم نويلامكلا نكي مل ول نييلامكلا ىدل هب فرتعا ام

 الكو «نييداحتالا ىلع حجبتلا قح مهل ناك اًضيأ ةيمالسإلا ةفالخلا مدي مهيلع اوديزي مل مث

 دنتست ىلا ةعورشملا ةوقلا ىلإ دنتسم ريغ امهالك و ءدحاو سنج نم ةقيقحلا يف نييرزحلا

 باختتنالا ةوقو بعشلا ةوق امي نيعأ- ةدياملا ريغ ةوقلا يهو ةيسايسلا بازحألا اهيلإ

 كلذ دكؤي ام اًريثكو «شيجلا نع ةرابع امهيلك يف ةوقلا عبنم لب -ةماعلا ةبحملا ىلع يبملا

 مهتسايسل رهظلا ةوقو ةلآلا ةلزنمي نييداحتالا نمز يف ناك ركسعلا نأ ديب ء«صوصللا ةوقب

 نمر ف ماشي دناك اهو اهب ةلئاف تدعو .ةيلامكلاب ةنواقلا نق اقلإلا يقلك فقر
 يركسعلا ريغو يركسعلا مهيعرف نيب ةلواطملاو ةسفانملا تامالع نم ضعب نييداحتالا

 مهفإ ؛نييداحتالا ىلع هللا ةنعلف «نييركسعلا ةفك تحجر نآلاو «تعلط ةقاذحب نازيملا مظنيف
 راص مث «ةلودلا ىلع ةفآ اوراصو انيف ةئيسلا ةنسلا هذه اونسف شيجلا يف ةسايسلا اولخدأ

 ةماطلا يه ةلودلا ةسايس يف همكحتو شيجلا لحدتو .مهيلعو ةلودلا ىلع ةفآ شيلا

 الماع ريصيو هل ءرملا حالس داقني ال نأ ةلزنم «ةيلب اهيلع ساقي ال يلا ةيلبلاو ىربكلا

 بيصيف هفلخ ىلإ هجوتي ءاش نإو همدقتي ءاش نإو هبحاص نع رحخأتسي ءاش نإف «هسفنب

 ف فتم رالف ناك اذإو ءءايمع ةكرح وذ حالسلا ا ا حلاو (هبحاص

 حروبشلا يتلا اواو رو را راو راج كارد اعملو نيرظانلا بجعي ام نايحألا نم نيح
 حتفلا كلذب اوتعو اوشاط هسفن هوبرخو دالبلا نم هايس قا اويرخ اب عم مقأل نيمزأ مف

 ةموكحلا ىلعو يعرشلا اهعضو نع اهحارخإب ةفالخلاو ةفيلخلا ىلع اوجرخو اوربكتساو
 الو ءمهريغو نيملسملا نم ةمألا دارفأو ةلودلاو نيدلا ىلع ةفآ اوحبصأو «ةينيد ال اهلعجي

 نم ىلع نيملسملا نمو نانويلا ىلإ مهمامضنال نيملسملا ريغ ىلع ترصحنا ةفآلا نبسحت

 ؟لاحلا اذه نوكي فيك .ةسكارشلا رثكأو كارتألا ضعب مهو ؛مهتلبح داسفل مي قحتلا

 يف نونطوتملا ةسكارشلا كئلوأ ؟نيرفاكلا عم اًجاوفأو اًدارفأ نينمؤملا قافتاب نونمؤت فيكو

 نييلامكلا ةطبار نم موقأو ىوقأ مهنيدب مهتطبارو ةعامجلاو ةنسلا لهأ نم مهو لوضانألا

 ناكس نم اهؤاملع مهعمو مهرثكأ وأ مهعمجأب مهنم روصتي فيك «ةهبش الب نييكينالسلا

 نم اذكو مهنأ رمألا ةقيقحو ؟نانويلا عم اوبزحتيو مالسإلا ةلود اولاتغي نأ ىرقلاو ندملا

 (يلوبنارفغز)و (ريقزوب)و (داغزوي) يلاهأ نم نييلوضانألا كارتألا نم نييلامكلا ىلع راث
 (ينردوم)و (ريكحوقو)و (ناحوللعن)و (يرازابكب)و (هويك)و (ةحزود)و (ةدمرك)و



 ا" يبس يت دتدش -  ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا

 ىلع مهئادتعاو مهشطبو مهشيط ىلع اوربصي نأ اوقاطأ ام اهنادلب نم ١54 عم (هينوق)و

 مقل د هيلط عر رص اتا 700 ةيمالسإلا ةفالخلاو ةينامثعلا

 قا ريقي نطرألا قت ناوشياو. قابلا” ناومل]سر نوذلا' ىلع نسسلا املإ ليس نم مناع

 ,دالبلا حتف ليبس يف امهعوقوب نيلوؤم اوناك نإو امهيبحاص ىلع نادودرم يغبلاو ملظلاو

 مهايندو مهنيد ىلع ىدعتيو رفظلا رطبب سانلا باقر يطتعي نأ دحأل قحال حتف دعبو
 نأل باختنالاو داهتجالاو مالكلا ةيرح مهنع بلسيو قحلا نع توكسلا ىلع مههركيو
 حتفلا ناك اذإف .مهزازعإو دابعلا داعسإو قحلا ةملك و هللا ةملك ءالعإ حتفلا نم هرضفلا

 ملظلا ديدشت ىلع نيملاظلا ارجو اهمدخي نأ نع ًالضف امل اًمداهو دصاقملا هذمي لاو

 ف نييلامكلا ءادتعاو .هعفن نم ربكأ همنإو همدع نم مأشأ هدوجوف هللا دابع ىلع قييضتلاو

 م «رتاوتلا لح غلبو عادو عاش مث سفنألاو لاومألا ىلع هذعبو حتفلا لبق لوضانألا

 .مهعبتي نم دايدزال اًببس راص كلذ

 عتار وه ذإ شحولا رمح حئارط 202 هنم لني ربرهلا راثأ فقي نمو
 اولحترا ةندهملا دعب نييطايتحالاو نييركسعلا طابضلا نم ًريثك نأ -انريغ ملعيو- ملعن نحنو

 يذلا شاعملا قيض نم صلختلاو علا «بناييستك ال لامك ىفطصم اوقحتلاو لويمانالا نإ

 ذيع ناطلتسلا ةموكح نالذكل بس ناك انتو: ءاودارأ ام اولاتف ةناتسالا ف .مهقلقأ 'املاط
 نأ فرت“ وا تب رح ف 0 الا طابضلا 5 3 نيدلا

 ير يم 10

 .طابضلا كئلوأ نم ئيطولا ريبكلا سلجملا يف باونلا بلغأ نوك عم اذه «ةعامجاو رقفلا نم
 نوعا هكا يركسعلا درمتلاو .هسفن ةدارإب شيلا ةكرح نم ريخلا أي ال هنأ يف مالكلاو
 نم ريثك دهع يف مهتيصعمو مهتيلب تمادو (رليرجيكي) مس اب اهخيرات يف اهزجعأو ةلودلا

 ةياغلا تناك ,مهتنتف نم ةلودلا صلخو يناثلا دوم ناطلسلا مهلصأتسا يح نيطالسلا

 اهتسارح يد ديدت نفق ووصو ةكلم لك“ قا ةيركسعلا كرذانكشقلا "قو ةبولطملا

 ضرعت نم ةيندملاو ةيسايسلا مهقوقح رئاسو مهتيرحو مهسفنأو مهلاومأب اهلهأ ةسارحو
 ةمألا تراصو اًمكاح مداخلا بلقنا ةمألا ىلع ىدعتيو مكحتي ركسعلا ذحنأ اذإف ادعألا

 مهانددعأ نيذلا ركاسعلاف ءادعألا نم اهوسرح مِهَّنأ نظ ىلع اهيديأب اهءادعأ تزهج
 انك نيذلا مهو انتحلسأب انيلع نيدتعملا لوأ مه اذإ انلاومأو انسفنأ ةنايصل مهانرجأتساو



 ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا ل ببلللل ل يم للللا8ةهعتدننددددمل

 مهيديأب ةبوعلأ كلت انتاسدقم اذإف اننمأو انتزعو انتيرحو انلاومأو انلالقتسا ظفح مب انوجر

 :رعاشلا لاق «ليلذ لك نم مهرسأ يف لذأ نحنو
 نامألا كنم بلطأ انأ اهف ات سلانلا كدنغأ ختتكو

 خسفتلا غلبو نييداحتالا نمز يف ةسايسلا ضرع, خسفتي ذحأ ينامثعلا شيلا نأ لصاحلاو

 نييداحتالاو نييلامكلا نيرياغتملاب ةثبنملا ةثدحتسملا ىوعدلا نأو «نييلامكلا نمز نق هغياغ

 بيطو نييداحتالا ثبح ثيح نم وه امف قرف امهنيب ناك نإف «عمست ال ةلطاب ىوعد

 ةمألاو ةلودلا ىلع ةيلبو نييداحتالا نم عنشأو ثبخأ نييلامكلا نإ ثيح نم لب نييلامكلا

 ملظأ نويلامكلاو «ةنوقحملا ءامدلا نم نيكافسو نيملاظ اوناك نويداحتالاف ,مهنم دشأ

 مهتيرح دهع يف ةمألا ءارآ ىلع نيبلغتم نيدبتسم لوألا قيرفلا ناكو «كفسأو
 عم مهضقانت ناكف «ةيلملا ةنطلسلا دهع يف ةمألا ىلع اقيبضتو اًدادبتسا دشأ نويلامكلاو

 نيينيدال نويداحتالا ناكو «مهئازهتساو نييداحتالا ضقانت قوف احب مهؤازهتساو ةمألا

 انايندب مهنم رضأ مهف «داحلإلا يف نورهاجبو نوعرستم نويلامكلا ؛نيرهاجب ريغ نيجردتم

 نويلامكلاو ريمزأ ةعاضإ اوببس نييداحتالا نإ ثيح نم نيقيرفلا نيب قرفلا امأو ءاننيدو
 اهوعيض نيح نييداحتالا عم اوناك مهْنأل ءءاقمحلا ةرظنلا هب عدخنت رمأ وه امّنإف اهودرتسا

 ريغ مهتلود ءانتلم الو انتلودل ال مهسفنأ مهل اهودرتسا اهودرتسا نيح مهّنِإ مث ءانركذ امك

 يف حيضوتو حيرشت ديزم انم عمستسو «انم اوسيلو مهنم انسلو «انتلم ريغ مهتلمو انتلود
 را كلاس

 نم نييداحتالا نأ ىلع نييلامكلاو نييداحتالا نيب ةيريغلا ثيدح نأ ثحبلا اذه ةجيتنو'

 نم ةهرتو تاطلغلا نم ةطلغ ةيمداخ مهرايح نييلامكلاو نطولا يمداه سانلا رارش

 .[6 :ءاسنلا] 4 نيف ا ف كَل اًمفإف « لافتا لاق انك لاخطا ةقيقحو «تاهرتلا

 هتيلف فارتعالا كلذل ةعفنم نيح تاللو نييداحت الا لبق نم نييداحتالا تايانجب فرتعا هنإو

 تولي نأ يغبني اممو اهضعب نع وأ اهنع مهفكف تايانجلا كلت نييداحتالا عاقيإ نابإ عقو

 نييداحتالا تايانجب أوفرتعي مل نييريصملا اميس أل قيولسملا نم اريك نأ كمك نم تولع: هلكل

 يف اوحاتحي مل ول مهيلع اذامو محل اًدعبف ءامي مهفارتعال اًعبتو نييلامكلا روهظ دعب الإ

 نأ عم «هدعب هونعذيف رضأو رشأ وه ام ثودح ىلإ رضلاو رشلا سرغتو قئاقحلاب ناعذإلا

 شابنلا ةيضقك «ريخب امهدشأ روهظ دعب نيرشلا نوهأ ركذي نأ ناسنإلا ةعيبطب قيلخلا

 لعفلاب اًملظو ارش هنوك لاح هنوسدقيو ملظلاو رشلا نومظعي ةيضقلا سكعب مهو «لوألا
 الأ لمعلا نع هطوقسو هؤاضقنا مهطخسأ مهأكف «هناوأ ءاضقناو هئافطنا دعب هنوحبقيو



 105 ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا

 ذإ يهو ناحخ ديمحلا دبع هل روفغملا دي نم اهوملستو ةنس ةرشع عضب لبق ةمخضلا

 ام عم برغلا سلبارط ىلإ زاجحلاو نميلا نمو ةنسوب يارس ىلإ ةرصب نم دتمت كاذ

 الو ةحيصن ةحيصن اولبقي ملو نوءاشي امك اهيف اوفرصتف ةجيإ رحب يف ةريثكلا رزحلا نم اهل

 ةهج نمو ءاعدالا ف ةطورشم مهتموكح نوك عم ةفيلخ وأ ةمأ نم يأر ةكرش

 نيبو ةكلمملا لخاد يف برحلا ران اودقوأف نطولا 000 اوءاسأو ءءامسألا

 اوءاسأ امك مهْنِإ مث ءاهكارتأو لب ايرعو اهسكارشو اهداركأو اهنابلأ نم اهرصانع

 نم رثكأ نينس رشع يف اولدبف جراخملا يف اًمضيأ اهودسفأ لحادلا يف ةرشاعملا اودسفأو

 ةرورض ريغ نم ىربكلا برحلا اولخد يح لودلا نم محل ءادعأو ءاقدصأ ةرشع

 ,ءادعألا ركاسع ىلإ ةيروطاربمإلا ةمصاع يهو ةناتسألا اوملس نأ ىلإ اهيف اوبلغو

 ىلإ ءادعألا لصي مل دالبلاو ,سوفنلا ةعاضإ يف انغلبم ةبولغملا لودلا رئاس غلبي ملو

 عفنأو ملسأ ةيبولغملا ماكحأل عوضخلا ريغ اوري مل مهف اذه عمو ؛مهتمصاع

 مهتميق تلغو ىربكلا برحلا يف مهؤامسأ تلع ل نيذلا نويناملألا مهنيبو :مهتسايسل

 تالاجر نم لحجر رساجتي الو ءءاجهلا نونف يف اًرئاس الثم اوراص يح ةيبرحلا
 نأ ءةسفت' ناسك :ةراسكت كعيف اهرضو اهعفن ةبساحم ف قمعتي وهو ةلودلاو ةسايسلا

 انفرتعاو انوبلغو انوبراح ياللا لودلا دض ةديدج برح رطح ىلع نطولا عضي
 هذه نأ عم مهدونج ىلإ ةمصاعلا ميلستو (سوردنم) ةنده عيقوتب ةيبولغملاب مههاحت

 ةملظلا ىلإ نوكرلاو ةلالضلا يف ةياغ اذهو ناودعلاو ملظلا يف مهيلع نيرخآلا قوفت مهنيعأ

 نوكيو مهتدابعب نورفكيسف نييلامكلا ىلإ اولدعو مهنع اوضرعأ نآلاو رونألا لثم داحتالا

 رشا هزه مهتهلأ داخل م حاب يع انلكأو ,نييداحتالا ةدابعب اورفك امك دنع هيلع

 «لامك ىفطصم نم ىغطأو ملظأ اندالب ىلع لحجر ءاليتسا دعب الإ كلذ ريصي ال ثيح

 يف الع نوعرف لك مهبجعي مدقلا مهخيرات نم اهوثراوت ةنمزم ةيضرم ةلاح نييرصملل لعلو

 (ص.م) .[ 1 :صصقلا]



 ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا للبس ملال

 ّىح «كلذ يف مهعم نويلامكلاو نييداحتالا يديأب تعقو اهلك تاراسخلاو تالاحلا

 يفانملا نم نودئاعلا «نوفلاخم اهالوتف ةرازولا اوكرتو ةناتسألا نم ةندحلا بقع اورف ال

 مهئامد نم ىودحج الب ترج اهدالوأو را ضرج يف دالبلا اودجوف براهملاو

 قل ينك انف وك .ناحم هيفا ةنيواخملا و تتوملا ."ةفئاشس تعي عرس الو ياعأرا

 نييناملألا نم ةدحاو لك لثم مالستسالاو حلصلا ةطخ اوحجر نيداحتالا

 :اولاقو ءاهيف لشفلاو برحلا يف انئالمز نيب راغلبلاو نييواسمنلاو

 مجرملا ثيدحلاب اهنع يه امو متقذو متملع ام الإ برحلا امو
 ضعب يفالت نيب ةرئاد ةيناث برح ثادحإ وهو رخآ قيرط كلذ دنع ناك «معن

 يناثلاو اًديعب لوألا لامتحالا نوك عم يقابلا ىلع وحلا مامتإ وأ ىلوألا يف علض امث

 دنع ةدوجوملا تاوقلا تنفأو اهدعب امل اًبيرحت اًملع تدافأ ىلا ىلوألا برحلاب اًديؤم

 ةيحضو- برحملا ةبرحم نع ةرابع يه يذلا قيرطلا اذه ةبرجتل دبالف ءاهيف لوحدلا
 ةبيخخ دنع ةمادنلا هب لحت ال لحجر نم -مهنيعأ مامأ ةاقلم ةعحاض ىلوألا ةبرجتلا

 اتناك ول امهنأ يح «ةلملاو ةلودلاب ةقالعلا وأ لقعلا مات ريغ افزاحم هنوكل ةيناثلا ةبرجتلا

 ةسايس كلذك الو «سفنلا ةحامسو روهتلا ىلع امهب هلعف ام رذعي نأ نكمأل هكلم

 هللا عئادو يه يلا مهقوقحب ةقلعتمو ةماعلا حلاصملا ىلع ةينبم يه يلا ةلودلا

 ىلإ اورطضا ىّنم مهّنُأ نوفرعي -نييلامكلا مهنمو- نييداحتالا نوفرعي نيذلاو
 مهفلخ نم طاقسإل ةليسوو مهل ةدع ىوقأ نولعجي ةموكحلا تسد نم باحسنالا

 نم فاخ نإف «برحلاب ةمألاو ةلودلا ءارغإ ةموكحلا تسد نم مهاف ام دادرتساو

 اًبنذ جهنملا اذه نودعي اهتبنتحاف برحلا يف ةكلمملاو هما روم نأ ةفركفشا لو

 نطولا ةنايخ ىلإ دعاصتتو لذلا لامتحاو زجعلا نمو ةفلتخم تاريسفتب ارسفم هيلع

 ةفلؤملا ةيرسلا ةيعمجلاف برحلا لمعد نإو ءروهدتيف مهتلا هذه تحت حلفي الف «هعيبو
 ىلع لوصحلل برحلا يف مهدهج نولذبي ال مهب ةطبترملا هداوقو شيلا طابض نم
 وأ صخش نم ةموكحلا مامز هديب ذأ نمل ةداحمو ةسكاعم ةمب :زهلل نوعسي لب رفظلا

 ةليحلا هذه اوبرج مهو لابو هانا ناك بك رق زاير يسرا: ناك قلم يرن

 ىلع اوضق مهّنأل ,مهموصخ نالذخ يف امهيهجو الك مهعفنف نيترم نيهجولا تاذ
 «ناقلبلا برح يف لوحدلاب اشاب لماك موحرملاو اشاب راتخم يزاغلا موحرملا ةرازو
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 برحلا بانتجاب نيدلا ديحو دمحم ةنطلسو لب اشاب ديرف اماد موح رم ا هرازو ىلعو

 ايكرت يف ةربخلا يوذ نم اًضيأ انريغ هملعي ام ملعن نحنو «ىربكلا برحلا ةنده دعب
 ّح هجراخو هلخاد نم شيجلا داسفإ يف ناقلبلا برح نابإ اودهتحا فيك مهن

 ةقدلا تتاح كلنعو انكديع موز مولعملا نمو ءاعوطتم تادلاب "فيفا" هيف لخد

 مهتكرش عفنل نوبراحي امنإ ةيراجتلا ةيداحتالا ةكرشلا ىلإ نيبوسنملا شيحلا طابض نأ

 اليئو اليوو ةميظع ةمهك ةندحلا دعب اهيانتحا حبصأ ىلا برحلا نإ ىح «ةلودلل ال

 ةمألا دنع امهليجختو امهتلذاخم يف اودهتجا لب برحلا ةقيرط يف طابضلا ءالؤه

 لماك و اشاب راتخم يزاغلا نيموحرم اب اولعف ام لثم ةيبرحلا ةميرهلا ةيواه امهعاقيإب

 ال نأ بجي امم تناك ةطقنلا هذه نإو «غلابن الو مكحلا اذه يف باترن ال انإو ءاشاب

 نييلامكلا ةأشن تأرو ةندهلا دعب نييداحتالا ةرازو تفلخ ىلا ةرازولا اهنع لفغت

 نم ريثك ةعاطإو ءاهيلإ ةلودلا ىقئاسو ةديدجلا برحلا يريثم نييداحن الا عم نيدحتملا

 مح ةيزم دعت ال مهريغ نود نييلامكلا وأ نييداحتالل هتقادصو نييركسعلا طابضلا

 6 بزحتلاو ةبدنادوعلا لاخدإ نم ةميظعلا مهتيانحج ةديلو 2 لب مهريغل ةصيقنو

 ةلودلا لاومأ نورثني ةموكحلا اولوت ىّتم مهارت كلذلو «شيجلا يف ةيسايسلا بازحألا

 ريغ نيفظوملاو ةمألا نولتقيو ةيركسعلا طابضلا تايهام دييزت يف افورذبيو ةريقفلا

 ىوس نم ةفلؤملا تاموكحلاو «قالمإ نم نييركسعلا دارفألا عم نييركسعلا

 مهؤاكرشو مهف .ةرورضلاب نعنمي نلو ةحردلا هذهب نحنمي نل نييلامكلاو نييداحتالا

 ةراحتو مهل اكلم امهيتبقرب ةمالاو ةلودلا اوذختا شيلا دنع ذوفنلاو مكحلا صانم يف

 .اممل ىلوأ مهدنع بارخلاو رامدلاف الإو ءامعنو امهبف امهب اوصتخا نإ

 لاجر ءاقل ةيملاعلا برحلا ةنده بقع نيفلاخملا ةرازو فقوم ناك اذكهو

 ةعواطملا انوفلكو ريمزأب نانويلا مهفيلح لالتحا مهنيب اميف اوررق نيذلا ةبلاغلا ةلودلا

 يف مهئادعأ بناجب نحن انفقوو مهبناجب تفقو نانويلا تناك امب ءازج مهرارق ىلع

 كاذ مهلعف ةديلو ريمزأ ةثداحو «نييلامكلا نييداحتالا لعف اهيف انلخدأ يلا برحلا

 يف لاحلا بلقت دعب ثداح رمأ نييسنرفلا راكفأ بلقتو ءءاضغبلاو ببحتلا نم
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 ةماقإ نأ عمو انل ةدعاسملا تالوحتلا هذه دعبو «نيطنطسقو سوليزنف نيب نانويلا

 ًنكمم نكي مل اهنم اهدادرتسا نأ يعدي نأ دحأل سيل اًناب اًرمأ نكت مل ريمزأب نانويلا

 ديؤيو «لوضانألا فصنل ةلماشلا ةلئاهلا ةيبرحلا تابيرختلا نع ةيلاخ ةيسايس طئاسوب

 10 ب ب ير

 نيب روكذملا لودلا ررقم عويش نإ ىح «لوضانأ نم نانويلا جارخإو انيلإ هدرإ
 عم -مهمازها يف كلذ ريثأت ناك و «ةيح ورلا مهاوقب لحخأو مهسيأ كانوا 000

 0 ا ا و او
 اولصو دق مهو لامك :ىناديسم لاتسفلا نم رتكا كلب ! مورلا ةهج ىلإ لوضانألا

 ناك لامك ىفطصم نأ هيلع هبني نأ بجي اممو «ةرقنأ ءانف ىلإ نيرفاظ كلذ لبق

 نأ ىلع لدي اذهو ةرقنأ نع رقهقتلاو رارفلل بهأت امنيح اًضيأ ميظعتلاب همسا رك ذي

 :هلوق دح ىلع ءاقلطم مظعيو ديععلل هواش: فيذلا

 يئانضل اوثر اورجه اوفو اوردغ اوفج اولصو اوند اودص مهف
 قلع ةيلغلا يشن لو برحلا ةرادإو ةسايسلا يف نانويلا :أطخي ملا ول هنإ مث

 تازجعملا نم انتبلغ ةيلامكلا فحصلا تدع دقو فداصتلا ىلإ اهلج لوؤي بابسأب

 اج ارغلاو لاخلا اني ففاك نيكد انج ةقن نرد :فالاوسي وا لوعتللا ركل ىلا
 ةفالحح عوقو دعب ولو هنأشب متهي نأ بجي لامتحالا اذهو «لالحمضالا مامت نم

 لك يقتيف ءرضي وأ هنطو عفني امب ةحيحص ةقالع هل نم دنع ةفداصم وأ ةزجعم

 ررض هب لصتي الو رفظلا فرش هيلإ دوعي نم دنع ال رطخلا هب بكري نأ ءاقتالا
 بر ةأرح قوف ةأرج هلف «هريغ لامي رماقملاك هنأ نم انتالاقم ىلوأ يف انلق امل «ةميزح لا

 لجرلا اذه نيب سايقلا ف طلغت نأ كايإو لامك ىفطصم ليبقلا كاذ نمو «لاملا

 ءادعأ ىلع ةبلغلاب رفظي مل نإف ءلاح لك ىلع رفظم هنإ لب رماغملا لطبلا نيبو رماقملا
 برحلا دعب لزني مل نإف ؛هصيلخت ليبس يف ةبوهنملا لاومألا مانتغاب رفظلا هلف نطولا

 ةنيز روصقلا كلت نع رصقت ال لا ابروأ تادنكلب لوزنلا هلف نيطالسلا روصق
 .ملظ امف هابأ هباشي نمو نييلامكلا دلو يذلا داحتالا ءاسؤرل عقو امك «ةعفرو

 رادم اهيلع يلا ريمزأ ةلأسم يف قيقدتلا قتح يضقأ نأ بجاولا نم ىرأ ينإ مث

 :ًالوأ قبس اميف تلق ام ىلع ةدايز لوقأف مهحجبتو مهرخف
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 برقأ يهو اهب قحأ نحنف نيملسملا ءامد نم حتفلا اذه ليبس يف كفس ام نإ

 نم اهيف ةكلهتسملا سوفنلا رثكأ تدحو كارتألا اهتلخد برح لك اذكو مهنم انيلإ

 تشتف اذإو ءاهيلع نيئاحلاو اهب نيئدابلا مه اوناك نإو ؟'”نييلامكلاو نييداحتالا ريغ

 نم كلذ دحت الو «مهراقأو مهسفنأ نم ءادهش مهفلاخ نم لكل تدحو اًضيأ

 تيك لا بورحلا دعب مهارت اذه ءارج نمو «نييكينالسلا نييلامكلاو نييداحتالا

 برحلا نإ :الثم «برحلاب نيلوغشمو نيفوغشم اًمئاد مهارتو ءايوقأ ءافعض ةمألا

 مهساردناو مهيزح ةميلألا اهتبقاع يف نأ انبسح نويداحتالا اهيلإ انقاس ىلا يلا

 مُهّنَأ ملعي اذه نمو «برحلا لبق هيلع اوناك ام قوف ةورثو ةوق ووذو ةزعأ مه اذإف
 «توملا ىلإ سانلا نوقوسي ام نيح توملا دعب امل ةرحدم ةايح مهسفنأل نوزنكي

 .اهدعب اوشيعيل سانلا نوتيمي لب بورحلا يف نوتومي ال مهف
 ؟وه اذاملو حتفلا اذه نمل :اًيناث لوقأو

 نيدلا مدهل ةعيرذ ريمزأ حتف

)0 

 اهتمعنب ىبرت نمت هباحصأو لامك ىفطصم ناك ىلا ةينامثعلا ةلودلل ناك نإف

 نأ اودارأو اهومده 9 اهيلع اوغبو اهوصع مهف اهيهو اهرمأ تحن هسفن عضوو

 دورت 11 ألا رمأي نوناق نس حرتقا مهنم اًدحاو نإ ىنح اهعسرو اهمسا اوقحمب

 ؟مهموصخ ىلع ءاضقلل ةعنطصم بورح يه له )١(
 راهظإل هتباتك ةداعإ ىلإ جاتحي تاذلاب رصاعملا انخيرات نإف «خيراتلا ةذتاسأل ةباحإلا كرتن

 .مهاوعأو نييرامعتسالا نيعأ ىلع بوتكملا روزملا ريسفتلا فشكو قحلا
 لك سأر) امكأب ىلوألا ةيملاعلا برحلا ايكرت لوخد ىفطصم يطصي شل ينصر دقو اذهب اهقلا مو

 .ارتلحنإ اميسال غلاب تاذ حلاصم قيقحت ديرت تناك ةيفحخ ديأ ءاهءارو نب سحأ دقل ؟(ةيطح

 ءاذعأ .يناح لإ ؟برحلا رامغ ضم ىلع ةسغرأإ ايكرت :نأ :قللخلا -:نضعب» :ئار. دقو

 .(تاذلاب ةصاخلا ايك رت حلاصم دضو «ايناطيرب

 .7/7ص ةيرسلا سنرول ريراقت -لزتره ىطح ىلع برعلا سنرول حتافلا يدهز

 ةطساوب اهسبلل نيضفارلا ةمكاحمو تاعبقلا ءادترا ىلع يكرتلا بعشلا ماغرإ ىلإ ريشي (؟9



 ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا 7_3 ل ل لل | 1/0

 حتف لك بحوأ نإف .ةينامثعلا ةلودلا :راثآ خرز هنوكل اهيلع قلعم رز نع مهتاشوبرط

 لوخ ءن مطملا وأو ا عودا قود ىلع بوو ياخ كد ل

 05 نمو امي 5-5 دا ىلعوصلا ةرمآ لوك سا فلق مند 0

 ءارآلاو ماكحألا ردصم ال ءارجإلا ةادأ فقوم وه امنإ ةلودلا يف 0مل فقوم

 دقف (لالذإلا مكاحم) اهتيمست حصألاو (لالقتسالا اد ل ةيروص تامكاحت

 ىلع افلا ظح دقو هيض اعم لك روهظ:هي هلت ' ايه اظوص لامك .ىقفطيقم اهدا

 ةموكحلا هتذختا رخآ ءارجإ أ نم اوطخخس امت رثكأ ةيبروألا ةعبقلا سبل نم هيلع اومغرأ ام

 "6١ص مالسإلا ةهجو بج .ةيروهمجلا
 نأ) يربص ىفطصم خيشلا انب رم دقو .هضارغأ ذيفنت يف شيلا ىلع لامك ىفطصم دمتعا )١(

 ةيلامكلا ةلودلا يف ةلآلا كلت تقرفتف ؛«مهتسايسل رهظلا ةوقو ةلآلا نمز ف ناك ركسعملا

 نأ ىلإ :هيهذ: .فيع ئارلا اذه لثم. هرصعل اهنا انخيش ناكو (اهسفنب ةلماع تدغو

 ةدارإ نع ةربعملا ةيسايسلا بازحألا امب نيعيو «ةيعرشلا ىلإ نودنتسي ال ددجلا ايكرت ماكح
 .مهسفنأب رومألا كلذ دعب هلاجر ىلوت مث ةادأك الرا نويشا ايديال ينج يعط

 ةيملاعلا برحلا دعب ثلاثلا ملاعلا لود يف ترشتنا يلا ةيركسعلا تابالقنالا بولسأ وهو

 ؟ءاهدو ةيانعب ةموسرم تاططخم اهءارو نأ مأ ؟تافداصم درحم يه لهف «ةيناثلا

 ةدارإ ىلإ ةدنتسملا ةيعرشلاو ةيركسعلا ةوقلا نيب عمجلل لاتحا يذلا كروتاتأ ىلإ دوعن

 ا ا قست بدفسا و هريكفت هادهف ةيبعش

 ؟هواضعأ مه نمو برزحلا

 يف دمتعي مالع نكلو ءاروتاتكد ريصي نأ يف عمطي هنإ" :هلوقب جنورتسمرأ كلذ ىلع انبيجي
 هب مداقتي نيح اًدغ هداحبأو هتاراصتنا ىسني فوس مويلا هديؤي يذلا شيلا نأ هتياغ هغولب

 هدييأتل نيدعتسملا باونلا نم هراصنأ نم ةنفحو رقفلاو مالسلا ناضحأ يف دهعلا
 هل نوكي نأ يغبني نذإو نيح لك دالبلاو ةيعمجلا ممب بهري نأ عيطتسي نل «متاسدسك

 ةمواقملا ناحل ف ركف انهو «هل اًحالس اهذختي ةيراحم ةيسايس ةلآ قلخي نأ «ةوقلا ريغ دنس
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 نيناملالا فيش: نأ قريالا هةمآلا ىلع ةلامخعا قشر اكمضتمت هم وو: ئارب ناك ذإو

 ةدهاعم تدقع ىلا هتموكح ةعاط نع جرح ام انشيج نم ريثكب ىوقأ هنوك عم

 نإ :اًيناثو «ةيناملألا ةمألا قانعأ ىلع لقثلاو ةدشلا ةياغ يف افوك عم (ياسرف)

 مهيلع مادعإلاب مكحلاو مهتلاقم نم دلوتي مل نينمؤملا ريمأ ةعاط نع نييلامكلا جورخ

 ممنإ ىح «ةعاطلا نع مهجورحخ نم مهيلع مادعإلاب مكحلاو مهتلتاقم تدلوت لب
 ول هنأ ىلع «كلذ دعب اولتوقف ريمزأ ىلإ هحوتلا لبق ةناتسألا ىلع اومجهو اوهجوت

 لوصحب لازو ىهتنال هتاذب ممل ادوصقم نكي ملو ريمزأ دادرتسال جورخلا اذه ناك
 :ذادن عسالا ريفأ

0( 

 كلذ دعب مالسإلا اوقراف مهف هتملك ءالعإلو مالسإلل حتفلا كلذ نإ :انلق نإو

 كاذ نأ انيب دقو ا ا ا خلا

 ىلا ةينيدلا ةسائرلا نع ةرابع ةزيمملا اهتفص ةفالخلا نأل «ةقرافملا كلت نمضت قيرفتلا

 لحجر ةموكح تحت نيملسملا نوك ىرخأ ةرابعبو ةينامسجلا ةيويندلا ةموكحلا عبتتست

 :هتمأ نيب هتموكح يق هلو لوسرلا نع هتباينل نيدلا ةموكح تحت لحرلا كلذ نوكو

 اهنيب قرف نكي ملو «ةينمز ةيداع ةموكح تراصو ةفالخلا نع ةموكحلا تدرج املف
 مرج الف اهيلع نيدلا ةموكحو ةباينلا ديقب ةديقم ريغ اوك الإ ةفالخلا ةموكح نيبو

 ام اًريثك مهنإف كلذ عمو «ةنايدلا نع اهقارتفا ةفالخلا نع ةموكحلا قارتفا نئيعم راص

 ةاون تناك يلاو 2١9515 ةنس تعفرو فوءر ةنواعمم ميلاقألا يف اهأشنأ ىلا ةيلحملا

 ءرصتلا ىلإ اهتداقو دالبلا نم نيينانويلاو زيلحنإلا تدرط يلا نيدنجملل ةيبعشلا تامظنملا
 يأ «ةيركسع ةغبص تاذ ةسامحو ةينطو اهدارفأ بهتلي ىلا تامظنملا هذه تناك املو

 مكاخجلا حب حبصتو هفارشإل عضخت ةمظنم ةيبزح ةلآ ىلإ اهلمحي نأ ررق دقف ةرشابم هرمأل عضخت

 رايتحا ةطلس اهنم ةنحل لك حنميو (بعشلا بزح) اهيلع قلطي نأ هعسو فو ايكرتل يلعفلا
 نمو د يسانكو اهديربو اهتطرش ريدمو اهتسردم رظانو اهظعاوو ةيرقلا ةدمع
 ردصملا) . ةلقوا ذا ها يدم زك نلغ كسي ترحل مخل اًطاقزا هباناحللا ظيقرت انه

 (55١/591١ص هسفن



 ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا للم ا ا ال تي ىوميد

 قيرفتلا دصقب عقو امثإ امهنيب قيرفتلاو ةطلسلا نع ةفالخلا مهديرحج نأب اوحرص دق

 اهودرج ىلا ايندلا كلت ليبس يف اداهتجاو ًالمع ريمزأ حتف ناكو نيدلاو ايندلا نيب

 هذوفن نع هديرحب الإ نيدلل بيصن حتفلا كلذ يف سيلو «نيدلا ليبس يف ال نيدلا نع
 مهتلخ اورهظأ ةءارحلاو ةردقلا نم ريمزأ حتف مهدافأ امب مهف ؛2"”هتموكح نع هديعبتو

 نيذلا مهّنأ عم «مالسإلا ةضيب نع مهعافد ىلع هب لدتسي لفاغلاو «ةينيداللا

 حتف ف اهودجو دقو «مالسإلا سارتحا ءاعداب مالسإلا نيد سارتفال ةصرف اوبقرت

 مالسإلا ةضيب نع عافدلل هسفن بصان هزرحأو ريمزأب لح نم لك ناك ولف «ريمزأ
 نيذلا نانويلا ناكل هنم ردص امو هنطابو هرهاظ زئافلا لاح ىلإ رظني نأ ريغ نم

 ىفطصم ناك اذإو ؛مالسإلا ةضيب نع عافدلل مهسفنأ يبصان ريمزأب اذه لبق اولتحا

 ةبلغلا هذه نم دوعي اذامف مالسإلا نيد ىلع بلغت ريمزأ ىلع بلغت امل لامك

 ةعيرذ رش ريمزأ تناك نئلو ؟نوملسم مهّنأ ةفصب نيملسملل دوعي اذامو ؟مالسإلل

 كرت ةمركللا يلع ركل نع نردلل ناك ان منش نولابكلا يابأ يأ هرقاوشو

 يف ام مُهَّل نأ ْوَل اوُرَفك َنيِذْلا نإ اهدادرتساو اهحتف ىلعو ريمزأ ىلع هللا ةنعلف
 :ةدئالا] (مُهْنم َلّبقُت ام ةَماقلا مْؤَي باَذَع نم هب اوُدَمْفَيل ُهَعَم ُهلثمَو اًعيمَج ٍضْرَألا

 لب مهتوق ئيسؤت الف مهنيد اومدعو ةوقو ةكوش اولان نإ كارتألا يموق نإو .[.5

 ."ءادعألا ةوق نرسي الو «ئيد ءادعأ لب يموقب نذإ اوسيل مهّنأل يفسأ فعاضت

 عزن نأل ؛هباتك يف هتيانع ربكأ فلوملا ال صصحخ ىلا ةسيئرلا ةيضقلا يه هذه )١(

 هتكوش ىلع يضقو «يصخش كولسو ةيدرف ةفطاع ىلإ هتلوح مالسإلا نع (ةيمكاخلا)
 .ةلودلاو عمتجملا يف هناطلسو

 نييلامكلا نأ اهجراخ وأ ايكرت لحاد يف نيملسملا نم دحأل ةهبش ال هنأ مالكلا صيخلت )١(

 املقو لعف وأ لوق نم امي مهفافختسا ىلع لدي ام اوتأو نيدلا ماكحأب اوبعالت مهتموكحو
 نيصلحملا نيملسملا ءارقلا لعلو ءكلذ نم ءيشب فحصلا مهنع ربختو الإ موي يضم
 دعب «ةرضاحلا اهتلاح ىلإ اهيضام نم ةلقتنم ةيكرتلا ةموكحلا ىلإ ةفطاعو ةدوم مه نيقبتسملا
 مهيلع يدقن يف تأزتجا تنك ول نودوي مهيف هتلق ام قيدصت نع ةحودنم ال اوأر ام

 نأ نودو ةسايسلا كرتعم ىلإ ةحيصنلا كلسم نم هب زواحم ريغ يملعلاو ئيدلا داقتنالاب



 #11... ا دش تت  ةيئامععلا ةفقالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رازسألا

 وأ ريخ لك ديفتسي اهنمو ةسايسلا ىلإ ةيهتنم رومألا نأ ملعأ نيكل «ةحاسلا كلت يف مهلضانأ

 نع تدرحت نإ ةماعلا ةحلصم. ةقلعتملا يعاسملا نأو ,ءاقبو ءادتبا جراخلا يف دوحولا ةوق رش

 نإ زحجاعلا عرضت ةلزنم. يهف ةسايسلا اهديوؤت ال ةحيصن لكو «ءاوهو ءابه بهذت ةسايسلا

 انرايد يف نيدلا اودرح نيذلاو .حل نإ هيلع هبقاعي امّبرو حصانلا زجع نم كحضي ءاش نإو

 ال هنأ ةجحب نيدلا ءاملعل ةسايسلاب لاغتشالا نوري ال مهناوحإ وأ مه اوناك ةسايسلا نع

 نولعفي مث مهدنع نومرتحم مهّنأ كلذب مفوليخيو مهيديأ نولبقيف ةزجعلا ةلزنم مهليزستب
 وأ فورعمه رمأ ءاملعلا نم مهيلإ ءيجي نأ لامتحا نع نيررحم مهايندو سانلا نيدب ناشي ام

 ءاملعلاف «ناميإلا فعضأ كلذو بلقلا يف نمكيو ناسللا لوضف نم دعي ام الإ ركنم نع ين

 رمألا نوكي نأ ىلع مهحيلاطو مهيح اص ةساس لك عم اوئطاوت مههأك ةسايسلا نع نولزتعملا

 ذوفن نعو ةطلسلا نع لزانتملا ةفيلخلاك مارتحالاو ماعنإلا بتاور مهل نوكيو مهيديأب

 ةينيداللا ئدابملا يوذ نييسايسلا دئاكمل هبنتلا ىلإ يدق نم يناده ىلاعت هللا نأ الو «يسايس

 ىوقأ اًهوكل هذيفنتو هزيزعت ف ةمدختسم نيدلل ةلآ ةسايسلا لعج ىلع لب ةساسلل ةلآ

 وأ ةكلهم نيدلا ةرصن هيف تحبصأ نامز يف رفظلا انتاف نإف تاموكحلا َةوَقل ةلثمم تالآلا

 نونقوم انأ ىلع «لضعملا بحاولا يف لقملا دهح انتوفي الف اًبيرغ هرصانو وه حبصأو ةبعتم

 .ةرحآلا يفف ايندلا يف نكي مل نإف ءانل يئاهنلا رفظلا نأب

 نم مارحلا تيبلا مهعمج نيذلا مالسإلا ءاملع نم ةعامجل اًروشنم ةيبرعلا فحصلا ضعب يف تيأرو

 ف نيملسملا ةلاح هيف نوفصي «ةلحارلا ةنسلا ف فيرشلا جحلا مسومع ةيمالسإ ممأو دالب

 نأ نوريو ءاحمسلا ىعيرشلا ىرعب كاسمتسالا ىلإ مفوعديو رضاحلا مهمويو ربادلا مهسمأ

 اولوت املف اهضرعو اهوط يف مهزعل تنادو ضرألا مهل تيبج يح نيدلا اذمي اوكسمتسا مايأ

 ظ .ةلذملاو طاطحنالا بابسأ مب تقاحو مهحير بهذأو مهوولق هللا غازأ

 قحلاو قدصلا نع الإ برعي مل يذلا روشنملا كلذ ةعاذإ نم اولعف ام اذبحو اولاق ام «معن

 ىودحج ميظع مرتحملا يعسلا اذه ىرأ ال نيكلو «ةفيرش ةركفو ةبيط ةين نع الإ ئىبني ملو



 ةينامثعلا ةفذاؤلا ءافلإ عار ةيفخلا وأ سأل جس سسس7 سس يت يسب ووو

 ةيمالسإلا راكفألاب مهبعالت ىلع لدي لب لقاعلا هب رغي نأ زوجي ال امو

 كاذ عم سيلو «مالسإلا ةلودلا نيد نأب ةيروهمجلا مهتموكح نالعإ دنع مهحيرصت
 يصاقأ يف نيملسملا ةعداخم ىلإ ةديدح ةعجارم لب مالسإلا ىلإ مهنم ةعحرم حيرصتلا

 لوقو ةيرم اهيف ام ةيرف كلذ نكل «نيدلا نع مهقورم نم اوءاتسا نيذلا دالبلا

 ال مهتموكح نأ هريغو نازول ف مهودنم حرص دقو «لاوقأ هضقني لب لعف هضقانب

 ام ليفت ةيتنايسلا كنا ودألا لامعا :كاذ مهلمع ماركلا ءاملعلا كقلوأ عبتي مل نإ ةيلمع

 دشأ نأل .نوملسملا اهجهتني نأ نوديري يلا ططخلا نم مهروشنم ف نيملسملا هب اوصوأ
 ةيلوتملا تاموكحلا يه امنإ ممألا يف حلاصملا نم عناوملا ىوقأ وأ دسافملا ىلع ثعاوبلا

 ةيعمجلا لاحب هنم رثكأ درفلا لاحب هقلعت نوكي يذلا ماركلا ءاملعلا ءالؤه باطخو «مهيلع

 نومهتسي ام ىلع تاموكحلا مهدعاست مل ماد امف تاموكحلا كلت ىلإ هجوتي نأ مزلي

 نيملسملاب ضهني الو عوج نم غي الو نمسي ال روشنملا كلذف مهروشنم يف هب نيملسملا

 نلبقي ال نهنكلو تاموكحلا يه امنإ ةحيصنلا ىلإ جوحألا نأ مالكلا ةوفصو «عوجحلا نم
 كلت ةيمالسإلا ممألا ف اوسرغي نأ ءاملعلل بحاولاف ةرطيس اهءارو دجحوت ال ةحيصن

 دلضفت ذل ميقتسم طارص ىلإ اهركو اعوط مهقتاموكح اهب يدتق ىلا ةديشرلا ةرطيسلا

 لالضلاو طاطحنالا يواهم ىلإ نهئارو نم ممألا:روهدتتو نهئاوهأ يف نيدامتيف الإو «نهنم
 ىلإ اتاموكحو ممألا يدهتف سنإلا نيطايش اهروذب رذبت ةيلهاج ةرطيس ممألا يف مجنت وأ

 7 .(ص.م) راوبلا ةيواه
 بهذي اضيأ يأرلا اذه ىلإو انيب امك نيدلا نع ةسايسلا لصف مدع هيأرب كلذ لصتيو

 ةيضقلا ةمدخ هتايح لاوط هينيع بصن عضو يذلا لماك ىفطصم باشلا يرصملا ميعزلا

 ةيرصملا ةلأسملا) ئلغ ملكت اذإ ةبارغ ري ملو «سوفنلا يف ةيمالسإلا ةيمحلا ةراثتساب ةيرصملا

 ةينيدلا تاساسحالابو «نيدلا نع امل لاصفنا ال ةسايسلا نإف ةيمالسإلا ةينيدلا ةهجولا نم

 :مةساينلا ةكازاععالاب ذاق اه لهنسأ ممألا داقت

 ,نيخرؤملاو يسايسلا ركفلا داور ناريثي امهلعل نيتلبنق يأرلا اذهبي باشلا ميعزلا رجف دقو
 ةيرصملا ةروثلا ةيمالسإ ىلإ انهجوو «ةسايسلا نع نيدلا لصف لوح عازنلا مسح دقف

 1315 يب

 .(؟175 ص ةيقرشلا اجلا د نك ىفطصم)

 .م9/١/ ةنس رصمم, بادآلا ةعبطم



 ١19/8 ب ب ا ب ةينامنعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا

 وسسؤمو «كلذ عم اذه قفتي فيكف ةيمالسإ ةيروهمحجب تسيل مهتيروهمج نأو ةينيد
 ةموكح ىيهو اهمدقت ىلا ةموكحلا وسسؤم مهفايعأب مه ةيروهمجلا ةموكحلا هذه

 ةفالخلا نيب ةقرفتلا امه تنرتقا لب اهئاشنإ دنع حيرصتلا اذه اهتاف ىلا نطولا سلجم
 يف اًضيأ ةقرفتلا هذه تيبأو مالسإلا دضب حيرصتلا ةلزسمب يه ىلا ةموكحلاو

 يف يرحت تلازام اهدضو ةنايدلا ةشقانم نألو ؛الاح ىلع ةيروهمجلا ةموكحلا

 ةموكحلا راصنأ نع ةرابع ةينيداللا ةطخلا نوراتخي نيذلا نوك لاح مهفحص

 بلآ كوك ايضو كب دمحأ يلغوأ اغأو كب يرون لالج لثم اهيسسؤمو ةيروهمجلا

 بناج يف (راكفأ ديحوت) ةديرج بحاص لثم ةينيدلا ةطخلا نومزتلي نيذلاو «كب
 يلا فالتخالاو ةشقانملا هذه اوركذتي نأ نييرصملل بجيو «ةموكحلل نيضراعملا

 نوك حرصت ال ةيرصملا فحصلا نأ الإ نآلا ثحبتو مهفحص اهنع تثحب املاط

 مات اًحيرصت ةينيداللا ةطخلا باحصأ عم ةدحتم لب ةقفتم فالتحالا اذه يف ةموكحلا

 نييعتو ةلأسملا هذه يف نيفلتخملا لاحرلا فينصتب ةقيقحلا مهفت ناكمإ ىلإ كلذ ليحتو

 تنلعأ ذإ ةشقانملاو فالخلا ماد امنيبف ءاهجراخ وأ ةموكحلا لخاد يف مهفقاوم

 نايرج نم لدتسيو رظتني ام سكع ىلع ةنايدلاب حيرصتلا عم ةتغب ةيروهمجلا
 كلذ لعج لب «صالخإلاو ةقيقحلا ىلع بم. سيل حيرصتلا اذه نأ تبثف «تاثحابملا

 تانكقاتملا تلد دقف ؛عامسألا يف اهنيسحتل اقوسم ةيروهمجلا شحو ىلإ فااليإ مض

 امهداضيو قيرف امه وعدي داحلإلاو ةيروهمجلا :نيعورشم ىلع اهالعإ تمدقت ىلا

 امهدحأ نالعإب اوزتجا اًعم امهيعورشم لوبق ف ةبوعص اوأر امل لوألا قيرفلاف قيرف
 قيرفت نمض ف لبق نم اًضيأ كلذ نلعأ هنأ عم هاّيتقو اًرامضإ رخآلا رامضإو

 اعوجر ةنايدلاب ةادانملا هذه تسيلو «لاعفأو لاوقأ ةحارص يفو ا

 تلاق) ل ا ل ل ل

 «مكبولق يف نامبإلا ٍلُعْدَي امَلَو انُملْسُأ اووف نكلو اوُنمْؤُ ؛ مل لق اَنَمآ ُباّرغألا
 ١[. ::تارجحلا]

 لاح :ناسل :(ئرلبا) ةديرعج :ق>فارشتلا ةيسيئرب ةلاقف انرك 3م لك .كيؤنو

 داضتلا) :ةلاقملا ناونعو ه٠514١ طابش نم ” 5 خيراتب ةناتسألا ف لامك ىفطصم

 لعف وأ لوق ىلع ةيكرتلا ةغللا يف قلطي ناونعلا نم يناثلا رطشلاو (ةحلصملا ةرادإو



 ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفقخللا أ ومس سس ع7 !مد

 ةلاقملا كلت فو ءصالخإلاو قدصلا عفادب نرتقي الو ةيتقولا ةحاحلا ءاضق هب داري

 يف أطبأ يذلا لفاغلل ةظقيو ربتعملل ةربع نوكتل اهييرعتب انينع اهصن تاملكلا هذه
 مل نآلا ح هلاب امو ةموكحلاو ةفالخلا نيب لصف ةمألا سلجم نإ" :ءاطبإلا لك هتظقي

 نوناق يف ثحبن مث ةينيد ال ةشيع شيعن نأ ديرن .نيتيعرشلا مكاحماو ةرازولا غلي

 سكع ىلع انيرح نيدلا نع ايندلا كفب انيصاوت املك «عبرألا جاوزألا نع ةرسألا

 تاليكشتلا) :اننوناقل لكش رخآ ىلإ انرظن اذإف ءداضتلا يواهم يف عقن وأ أدبملا كلذ

  :هيف رظنلا مداصي داضت لوأف ةعاجشو بهأتو بقنت ديدمم. هانبتك يذلا (ةيساسألا

 قءنأ 869 ناقل رتلاب نومسي "انك رن .ناهأ نأ( ىفاسالا ةلودلا :قيذع ان 0

 نع ةنطلسلا كفن :سسألا هذه دنع فقنلف «نادجولا ةيرح ةيكرتلا ةيروهمج

 ©7كاذ فوفلملا للخم امو ةيمحلا هذه امف ءيمسر نيد نع نآلا يح ثحبن مث ةفالخلا

 ةرود يف اهيلع يشحن الف ةنابحلاو ةحلصملا ةرادإو داضتلا ىلع يشحن انك اذإف

 وأ انسفنأ عدخن نحن لهف ءانصالخإو اندحب قثي ال انم كحضي ملاعف الإو ةيروهمجلا

 . ؟ملاعلا عدخن

 نأ عم «كلذك اهئيد نإ :لاقي نأ درجم مالسإلا نيد ةموكحلا نيد نوكي الو

 ةطلسلاو ةفالخلا نيب قيرفتلا هابأيو «هفالخس ىلع ةمئاق اهلك ةيلاحلاو ةيضاملا نورقلا

 ققحتي ال مالسإلا نيدب ةنيدتم ةموكحلا نوك نأل «نيتقرتفم نآلا اممؤاقبإو اذه لبق

 اهتقبر نع تحجرحخ ةموكحلا نأ لاحلاو ,ةموكحلا يف ذوفن اذ دفاع ةردلا لدا

 اذه يف هانحضوأو كلذ انتبثأ امك ةطلسلا نع ةفالخلا قيرفتب اهيف هلخدت تعطقو

 ىلوألا .2”ناتينيحو ناتهج امل روصتت ةمألا ةنايد نأ لصاحلاو ؛هلوط ىلع باتكلا

 رمأب كلذ يف نيبطاخم ريغ ماتلا مهرايتحاب اهب نيديقمو اهيلإ نيبستنم اهدارفأ نوك

 ظ م كرا لير
 ثحبت مل امنأ نظن ىلا ةماحلا ةلأسملا هذه (ةفالخلا) ءازإ ةيلامكلا ةموكحلا تافرصت تقتف )١(

 ريغ هيأر نإف ءثدح دقو امأ ءامل يعادلا داقتفال ىفطصم خيشلا لبق ثيدحلا رصعلا يف

 «نيملسم اهدارفأ نوك :لوألا :نيطرش ةمألا مالسإل طرتشا ذإ «ملعن اميف هيلإ قوبسم

 .مالسإلاب ةلودلا مكح :يناثلاو



 آخ 8 يي ا 3 ةيئامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا

 مث «ةيدارفنالا مهلاوحأ ىلإ رظنلاب ةمألا ةنايد هذهف «ةطلسلا ةحرد غلبي هيهّن وأ دحأ

 هتباقرو هتيانع نع بزعي مل امل مالسإلا نيدو «ةموكحلا ةلاحو ةيعمجلا ةلاح مهل نإ

 ةيعامتجالا لاوحألاب ةقالعلاو ةيانعلا ديدش ناك لب ءاّعم ةيعمجلا لاحو دارفإلا لاح

 يمكحلا اهدرف هلام يلا هناا ةقتالا ةطعنعلا اطوخخ ناك مرج الف ةيناملاو

 يمكحلا درفلا اذه نوكب ةيئزجلا اهدارفأ مالسإك ةيسايسلاو ةيعامتجالا اهتيصخشو

 مءاكحأل :ةمألا :تنعذأ "نإ كانه انزتعمو: ةيفالتسالا "ةعيرشلا ماكتسألا 1ذاقنع, اًضيأ
 يمكحلا ةمألا درف لثمت يلا ةموكحلاو ةيعمجلا ةلاح يف اهل نعذت ملو انادحو مالسإلا

 ماكحألا ةبقارم تحت افوكب فرتعت ال ةموكح ةمألا تراتخا اذإو ءاهمالسإ حص ام

 يئعأ قلخلا بزح جمانرب يف كلذب حرص امك نانعلا ةقلطم ةرح نوكت لب «ةيعرشلا
 ساسأ عضاوو نييداحتالا مامإ بلآ كوك ايض هانمت امكو لامك ىفطصم بزح
 :لاق ثيح هفالح ركنأو ةيلامكلا ةيروهمجلا

 مالسإإلا ةدرب نع نوعلخني كلتك مهل ةموكح مهعوطب مهذاختا درجمي ةمألاف

 ثيح نم مهتنايد مهعفني الو اًضيأ كلذ يف باترا نم اهنع علخنيو ءاًعطق يدنع

 مهنم اًدادترا كلذ نوكي لب «مهيلع مهتموكحو نيدلا مكحب اورقي مل ام مهدارفإ

 الو مارهألاو مطقملاب اهانرشن ىلا انتلاقم يف ةنسب اذه لبق هب انمكح امك مهتلمحب

 هب مكحن وتف
 ةرح نوكت فيك نيدلا دويق تحت اهسفن تعضو يلا ةموكحلا نإ :متلق نإف

 نيب لصفلا ىلإ نيحنرفتملا ادح يذلا لاضعلا ءادلل سامم لاؤسلا اذهو «ةلقتسمو

 ةمعن مالسإلا نيد نأ اندقتعا اذإ انإ :هقيفوتو هللا لوح لوقن انكل «نيدلاو ةموكحلا
 بوعش تاصخشم يف لخاد هنأو مهارخأو مهايند ف مهل ةداعسو نيملسملل

 مهتيرح ياني الف «ةيسفنلا مهايازم نم اهودعيو مهسفنأ اه نورعشي نيذلا نيملسملا

 نأ امك نيدلا دودح ءارو ام ىلإ يطختلا نم ةعونمم مهتموكح نوك مهلالقتساو
 ةيرحلا يقاني ال ةيلملا رئاعشلاو ةينطولا رياغي امب لمعلا نع عبطلاب ةعونمم امنوك
 ْ .لالقتسالاو

 اناكم انبرطأو ةيرحلا انببحأ اذإ انأ يهو :اهيلع هبنن نأ بجي ةيركف ةقلزم انهو
 ةيرح ال تاموكحلا هاحت ممألا ةيرح امي ديرن نأ دبالف ةفيرشلا سوفنلا دنع



 ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا ١5

 ةمألا يرض يطق ةيركمللا ةيرغع ف ةفاوزلا نإ يت »ةمآلا :رومأب مايقلا ق:تاموكملا

 ,اهنيناوقب ةديقم ةمألا عم اهتالماعم يف ةموكحلا نكت وا دف يح هلو يوفق
 ءاقل ةموكحلا تبثت نأ امي دارملاو ندمتلاو يقرتلا ف رئاس لثم ةينوناقلا ةرادإلاو

 بعالتلا وأ اهنع حزحرتلا بنجتت نأو اهنيناوق هنمضت يذلا اهدهع يف ربتو ةمألا

 يف ةموكحلا جرخت ال نأ نع ةرابع ناك نإو حزحزتلا مدعو تابثلا اذه نإ مث امي

 نيبو اهنع جورخلا كاذ نيب قرف ناكو نيناوقلا كلت لدبت نأ ىلإ اهنيناوق نع اهنامعأ
 نم ولخي ال اًضيأ يناثلا نأ الإ ددحلا نيناوقلا ىلع ديدحلا يشملا مث اهليدبت ف راثكإللا

 نيبو اهلامهإب نيناوقلا يطخت نيب قرف ميظع دحوي الو «نيناوقلاب اًبعالت نوكي نأ
 اهئاوهأو سوفنلا نيب لوحتل ةنونسملا نيناوقلا لعجي نأ زوجي الو ءاحلادبإب اهيطخت
 ديب تالآ اهئاوهأو سوفنلا نيب لوحتل ةنونسملا نيناوقلا ءارحإل ةموكحلا ديب تالآ

 يف دحب ريغ اهباون ءارآب هنارتقال ةمألا رايتخاب ليدبتلا نوكو .ءاوهألا ءارجإل ةموكحلا

 تدع نإو اهنيعب ةمألا ءارآ ةقيقحلا يف باونلا ءارآ نكي مل اذإ «ريذاحملا لاصئتسا
 نركت نأ نغ دفق ةنألا تاوش ايبا مهنأل ايق رثن ةيارعلا غارا وعد. ةفللذك

 قيثوت ىلإ دالبلا ضعب يف جاتحي اذهلو نييقيقحلا باونلا نع ثحبا لب ءاهءارآ مهؤارآ
 ىلإ جاتحت نفيا اهديفت ةدكلا نأ عم «ةمألا ىلع اهضرعب ناملربلا نم ةرداصلا نيناوقلا

 يف للزلاو أطخلا اهيقت اهيف تزكترا ةيبدأو ةيركف ةيلوأ ريتاسدو اهسفن نم بيقر
 نأ ةمألا دارفأ رثكأ رصاقتي امّير كلذ دعبو ''”هنيناوق هيلع ئبت يذلا اهداهتجا

 ال ثيح ىاملربلا ماظنلا دقن لوانتت «فلؤملل ةبقات تارظن اهدعب امو ةحفصلا هذه نمضتت )١(

 املا يلا روس ادد اي ارفق رسال نق ينال .ةيرايقلا لاخلا :ننت ةرهاصلا نيناوقلاب يق قتوإ

 يف ةيطارقمبدلا ةمظنألا تامزأ ىدحإ ىلإ هبنت لهف «ذيفنتلا يف ةبقارملا ةطلس زجع نع ًالضف
 ؟ كيملا تقولا اذه

 (يدوراج ءاجر) رصاعملا ملسملا فوسليفلا يأر ىلع انعلطا اذإ ةديفم ةنراقملا حبصت انهو

 ةركفك هتأشن ذنم هايإ اًعبتتم «يبرغلا.يسايسلا ماظنلا تامزأ ىدحإ ىلع هدي عضو 000

 لوقي «تاناملرب مايقو بازحأ ءاشنإ لكش يف ةيلمعلا هتاقيبطت ىلإ (وسور) دنع ةيفسلف
 (درفلا) لوح درحجب موهفم نم "يعامتجالا دقعلا" يف وسور كاج قلطنا دقو" :يدوراح
 . اهامس ىلا ةروطسألا هذه ربع الإ عمتجماب درفلا جامدنا ةيلمع روصت عيطتسي نكي ملو



 آو بببب_-_- سس لل ل 2  ةيلامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا

 فالخن ىلع تنس وأ ليدبتلل ةضرع تلعج اذإ اميسال اهيشاعيو نيناوقلا بقاري
 تمكح دقف :ةرقنأ ةموكح نيناوق نم الاثم انه ركذيو «ةيناثلا وأ ىلوألا اهتعيبط

 ضعب ىلع داقتنالا قح بلاسلا ةينطولا ةنايخلا نوناق ىضتقم. كب يركف ىفطل ىلع

 نم لالقتسالا ةمكحم يف هسفن نع عافدلا دنع دمتسا ىح «نايسنلا هيلع أرطيل هدهع

 ىلإ رظنلا تفلأ ينإو ءهعنمب نأ هب نوكي الو مالكلا ةيرح عنمي ال هنأب نوناقلا ريسفت

 اودهطضا فيك نيناوقلا نس يف ةموكحلا ةيرح ةجحب نوناقلا كلذ ىعضاو نأ

 نوناق يأ نس يف ةرح اهسفن ةمألا لب ةموكحلا دعت نأ ةئيطخلا سأرو «ةيرحلا

 ظ . تءاش

 اهئاوهأ ىلإ عوزنلا نع ةموكحلا وأ ةمألا عزو نيناوقلا ةياغ تناك اذإف

 نم نيناوقلا نأ عم همكحو نوناقلا رمأ تحت نوكي نأ بجي ناسنإ لك نأ يعدن

 نوحجراح نيناوقلا نوعضي نيذلا لهو ؟رخآلا ىلع مكحي امهيأف ناسنإلا تاعوضوم

 ءاهدنع فقوي دودح نيناوقلا نسل نوكي نأ مزليف «دالبلا اه ساست ىلا نيناوقلا

 مهل غوسي الو نيناوقلا ماظن اهاطختي ال ةيساسأ نيناوق دحوي نأ مزلي ىرخأ ةرابعبو

 ىلع ةياصولا الإ ققحت مل بازحأو تاناملرب يف اًيخيرات تلحت دقو (ةكرتشملا ةدارإلا)

 بعشلا ةكراشم تسيل ةيريتاكيراك (ةيطارقميد) ىلإ لصتل «بالتسالا نم ديزملاو بعشلا

 !ةعيدشو هوتألا نيف

 .ميكاو ليشيمو « ساتأ يصق ةمجرت (مالسإلا هب دعي ام) يدوراحج
 ظ رع اةرابا ةرن قهوتك ةثولا ناذ
 اهتغلب ىلا ةظقيلاو ةفاقثلاو يعولا ةجرد دحأ ركني ال ثيح ابوروأ لودب اذه حص اذإو

 يذلا (ةيروتاكيراكلا) فصو نإ ؟(ةيمانلا) دالبلا يف لوقلا اننكمب اذامف ءكانه بوعشلا

 !! اًقابطنا رثكأ انه حبصي ةيبرغلا ةيطارقميدلا ىلع يدوراحج هقلطأ



 ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا حل لسسسل ل ادم«

 ىرحأ يهف ؟”رشبلا عسو يف سيل اهرييغت نأ امل ةيوامس تناك ام اهلمكأ ةيساسألا

 مهسفنأ نم عئشانلا داسفلا حالصإل عزفم رخآ ذختتو دانتسالا موخم نكت نأ

 عم «ةيعيبطلا نيناوقلا ةيوامسلا نيناوقلا لدب نويعيبطلا ركذيو «نيناوقلا ماظن مهنمو

 ةحردلا فو «باقعلاو باوثلاك ةيدييأتلا ةوقلا نع اهولخل ةمات ريغ اهتيعزاو نأ

 اهتقايلو ءممألا ةعوضوم ةيساسأ نيناوق ةيعيبطلاو ةيوامسلا نيناوقلا دعب ةئلاثلا

 يح «ليدبتلا نم ةنوصم اهدادتعا ردقب ةماسألا فصولو هنع ثوحبملا دانتسالل

 نوناقلا ليدبت نم اندالب يف ىرج يذلاك ال ءاهليدبت نوعيطتسي الف اهونسي مل مهفأك

 يف بجي امك رييغتلا نم ةينوصملاو .ةرم ةرشع سمح ةنس ةرشع سمخ يف يساسألا

 ةرادإ دالبلا دعسأ ىرن اذهلو ءاضيأ ةيعرفلا نيناوقلا ف بحتسي ةيساسألا نيناوقلا

 ةملكل ئيعم لكب اهب بعالتلا نم ناصتو نيناوقلا اهيف نست دالب اًئمأ اهتبثأو

 تملع دقف «نيناوقلا جرمو جره نم اندالب يف ىري ام كلذ سكعو «بعالتلا
 ةيرحب اوءزتحا ام بح «ةرادإلا ةيقرتو ةمألا زازعإ يف مهاياعدو نييلامكلا ىواعد

 كلذ لك عمو ءاهتيروهمج ىلإ اوقرتف ةرادإلا ةيطورشمو اهتطلس ىلإ اوقرتف بعشلا

 ةينطولا ةنايخلا نوناق اونس اًتاجرد ايلع ىلإ يقرتلاو ةيرحلا ىوعدب قلعتي يذلا

 بئان كب فصاو لوق تأرق دقو 2"اهلصأ نع داهتحالاو ركفلا ةيرح هب اولطبأو
 دنع لالقتسالا ةمكحمل يمومعلا بئانلاو ريبكلا ئيطولا سلجملا يف (ناحوراص)

 اًبيحبو نوناقلا اذه مظن ىلإ سلجملا قاس يذلا ببسلل اًئيبم كب يركف يفطل ةمكاحم

 ةراوتاقلااةين لكلا لإ نفاخ قايم يذلا بعشلا اينو ركنا ىف يضاف نع

 ًأدبملا اذه نم ةعذال ةيرخس رخسيف «(نوناقلا عم ضراعتت ال تماد ام ةسدقم تايرحلا)

 مهتي كلذك !! (تايرحلا هب مكحي اًنوناق عضي هنإف ةيغاطلا كرت اذإ) :هلوقب عنطصملا

 تايرحلا تبك يف ةديكألا ةبغرلا نورمضي ذإ ةيرحلا ىوعد يف نوبذاك مهُنأب نيينيداللا
 نيناوملا عضيل ناسنالل اك ورتم رمالا ماد ام هنأ ىريو ريهامجلا ىلع مهادارإ ضرفو

 !! ةيرحلا ىلع يضقي اًنوناق هديب عضي نأ ىلإ ةاغطلا دحأب لاحلا يهتنيسف تاعيرشتلاو

 ءروتاتكد لك دي يف رهشملا فيسلا اذه «ةينطولا ةنايخلا ةمهق نم اًريثك فلؤملا ناع دقل )١(

 :ةملكلا ةيرتك ندعو ةضراقملا تاوضا كاكسال



 ١/8 ب ظل ةيئامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا

 بئانلا همهف امك ناك اذإ نوناقلا نعم نأب كب يركف يفطل ضارتعا نع ابيحبو
 يف شيعي نم لك نإ" ؟مالكلا ةيرحو ةشقانملا ةيرحو ركفلا ةيرح ىقبت نيأف يمومعلا
 تايرحلاو «ةلأسملا هذه يف مالكلا قح هل نوكي الف هنيناوق مكح تحت كرتلا نطو

 ركفلا ةيرح عني نوناقلا اذه ماد ام يعي "نوناقلاو يه ضراعتت ال نأ طرشب ةسدقم

 بئانلا هلاق ام ىلعو «دالبلا هذه يف اهنع ثحبلا زوجي الف مالكلاو ةشقانملاو

 طوبحلاو طوقسلا ىلع ةينبم ةيماسلا ةيرحلا ىواعدف ةيلامكلا ةمكحملل يمومعلا

 نأ :همالك نمو «هنست نوناقب تءاش ىّتم اهعنمت نأ ةموكحلا قح نم ناك امدعب

 ثداوحلا نم ةيرحلا ىواعد تحت (ايكرت) دالبلا هب تبيصأ ام اوأر نوناقلا كاذ ماظن

 نييداحتالا راودأ روصي هلئاق نأ نظي مالكلا اذه عمس نمو "ةقبوملا ثراوكلاو

 يف غلوب اًضيأ امهيفو نيدهعلا نيذه ةديلو ثراوكلاو ثداوحلا كلت نأل نييلامكلاو

 ةرضح هاعدا ام ىلع دالبلاب ترضأ ةيرحلا تناك اذإو ءاهتياعدو ةيرحلا ىوعد

 نمو اهبنذو ةقلطملا ةموكحلا بيع ناك يذلا امف ةيلامكلا ةموكحلل يمومعلا بئانلا
 ىلإ عوجرلا لامتحا ىلع سانلا باهرإل ةعوضوملا ةيلالقتسالا مكاحما كلت موزل نيأ

 اهئايحاإل ةيرحلا ةنامأ نم ةذوعشلاو ةيرخسلا هذه امو ةيروهمجلا ةموكحلا ريغ

 ةنطلسو ةمألا ةيرحب ةموكحلا ةيرح سيبلت ةعيدخلا عبنمو ةيلبلا سأرو ءاهزازعإو
 .امهآرمب اتءارإو ةنيكسملا ةمألا ةنطلسب صوصللا ةكرش

 مالسإلا نيدب نومربتي سانأ ةلفغ ماقملا اذه يف انركذ ام ليصفت نم نيبت دقو

 هئدابم ىلع هتلداحو هترظان يذلا كب ديهان مشاهك ةتباث نيناوق ىلع اًينبم هن وكل

 نيناوقب همربتو -نيدلا وددجم- (رلددجم ٍئيد) مساب عوبطملا يباتك ف هبهاذمو
 نأ عم ''”نيناوقلا عضو يف ناسنإلا ةيرحل ةيفانم اهاري هنأ نم ئشان ةتباثلا مالسإلا

 ةبعلك اهلعجيو ةيرحلا ىلع يضقي اًنوناق هديب عضي ةيغاطلا هسفنو يلح اذإ ناسنإلا
 نيبو هنيب لئاح لوأ نوكت ةتباث نيناوق ضعب نم هل دب الف بذاك ةوعدو بعال
 ىوعد يف نيبذاك مهدجوف نيينيداللا تبرج إو اذه .هاوعد نم هداضي امو هاوغط

 ةنايدلا لهأو «سانلا سوفن هل حاترت مهل دعوم لك يف نوبذاك مهّنأ امك ةيرحلا

 .رخبلا مهوب ف نسل اهريفت نأل كح رسلان يا ةيوادسلا نيازقلا ةكاقلا ققاوقلاب يفتي 1
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 . .نوناقلا قزأمو ةيرحلا ةحسف يف قدصأ

0( 

 كارتألا مهب نيعنل ةمألل حتفلا كلذ نإ :انلق نإو :نيهارا  ةلايست#“ لا عج رن

 الو امج نوحانتي ىلا مهتطخو هنيدب مهنم مصتعا نم نآنش مهبولق يفف «نيملسملا

 ذاقنإو نيدلا لاصئتسا مهتطخ نأ امك نيملسملا نم نيصلخملا لاصئتسا اهنع نوديحي

 ! 2”نيدتملا ءانفإ ىلع فقوتي مهدنع نيدلا ءانفإ نإ يح ؛هذوفن نم دالبلا

 ىلع اًضيأ مهأرج مهيمارمو مهبهاذم يف مهعجشو مهاوق نيح ريمزأ حتفف «نيع

 فورعملاب نورمآلا مهؤاملع مهيلإ نيملسملا ضغبأو «مهنيد اوصلح لاحر ةياكن
 .ركنملا نع نوهانلاو

 ءامد نم هدعبو حتفلا لبق لوضانألا ف ىرج ام مالسإلا اخأ اي يردت لهو
 نع ةفالخلا مهديرحت يفو ؛مهر نوشخي نيذلا دولج هنم رعشقت ةصاخ ةاقتنملا مهلاثمأ

 ةبولطم نيملسملا ناطوأ ةمالس لهف ''ههنم يقب نم ىلع برحلا نالعإ ةموكحلا

 دعب رثأ الذ

 .(ةيدسجلا ةيفصتلا) يف لثمتت ةديدحج اًداعبأ دالاغللا طا نورا تدذحأ اذكهو ١١(

 ةفالخلا نيب لصفلا ةطخ ىلع اورصأ نييلامكلا نإ :انلق ام قدص ىلع ليلد لدأ نمو ١9(

 نم سيل :اولاقو اوتع بح ءهنم يمومعلا يمالسإلا ملاعلا ءايتسا مهل نيبت امدعب ةطلسلاو

 ىلع مكحي اًنوناق اوردصأف ةيضقلا يف اوددشو «مهفأشب اولخادتي نأ يمالسإلا ملاعلا قح

 ةعيرشلا مكحل ةضقانمو مالسإلا لهأ فونأل اًماغرإ مادعإلاب ةطخلا كلت ف مهفلاخي نم

 اًضيأ مهتالمح اوددشو .ءارآلاو راكفألا ةيرحو ةيمالسإلا ىلع همالسو هللا ةمحرف ءارغلا
 ئزاه لاو هللا ليبس يف يزاغلا لامك ىفطصم حرص ىح ةمامعلا باحصأ ءاملعلا ىلع

 - هوعمسيل اورضح الم يف تايوألا يف لوج امنيح امب قطن يلا هتبطح يف هللا نيدب
 ةنايدلا نع نيثحابلا ةممعملا ةفئاطلا كئلوأ رهق ىلع مزاع هنأ -اهصنب كرتلا دئارج اهررحو

 ةيملعلاو ةينيدلا ةيمحلا احأ اي هللا مهكيفكيسف ءرهقلا رمأ يف هباحصأ هدحو وه يفكيسو

 .ميلعلا عيمسلا وهو

 يف ناكو «نييلامكلا نمز يف هلامك غلبو نييداحتالا ادهع يف أدب نيدلا ءاملع داهطضاو

 مهو «ةناتسألاب حتافلا دمحم ناطلسلا عماج دهعمك هتساردو نيدلا ملعل زكارم كرتلا دالب

 ةداعلاو ءثيداحأ مهولعجو اهلهأ اودابأ نآلاو «ةمألا دنع اهعقاوم نوشخيو اوباهي اوناك
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 (ةممعملا ةفئاطلا ىلع ةيسايس ةثداح وأ ةروث لك يف ةراغلا نشب نييداحتالا دهع نم تررقت

 ةينيدلا مولعلا ةبلط ىلع هرازوأ لمح فيك م775١ سرام ١” موي تيسن كنظأ الو

 مهف] -كينالس نم قاسنملا زهجملا شيحلا نإ يح ؛مهريمدتل ةعيرذ رش ذختاو ةيبرعلا ةغللاو

 نأ ؛مهفن يكل اًضيأ انوعديو «لاعفألاو تافرصتلا هذه عقاو نم يربص ىفطصم خيشلا
 نع اًسيفنتو «ناطيشلا ليبس يف لب «ىلاعت هللا ليبس يف اًيزاغ نكي مل لامك ىفطصم

 -[(كينالس) ةدلب يف نيميقملا (ةمنودلا) دوهي نم هتدلح ئب عم اًرفاضتم هتوادعو هداقحأ

 مهيملعتمو ءاملعلا نم اهعراوش يف يقل نم لك ىلع ضبقلا ممع ةناتسألا هلوخد دنع
 ءاملعلا مهنيب دحت ةمألا نم ةفئاط ىلع اًرش تبقعأ ةيسايس ةثداح لكو «ةمامعلا مهتمسو

 ليندردلا .كراعم نإ مث (بونيس) .يلقتعم لثم يسنلا باسحلاب مهريغ نم رثكأ نيممعملاو
 ةنده دعبو «بارتلا يف مهتسدو افولأ مطوهكو مهئابش نم تساد ةلئاهلا (ةعلق قانج)

 امو لوضانألا دالب يف مهخويشو مهلوهك نم اوقنش وأ نويلامكلا لتق مك ىمظعلا برحلا
 ىلإ اونكري الو ركنملا نع اوهنيو فورعملاب اورمأيو هلوسرو هللاب اونمؤي نأ الإ مهنم اومقن

 اهيف جوري امو اهاوفنع يف اودغ يلا ةيروتسدلا ةشيعلا نوردي ال رصم ءاملع ءاوملظ نيذلا

 .ةمذ الو الإ نمؤم يف نوبقري ال نيذلا نيحبرفتملا دئاكم نم
 دق مهورادي ملو مهئدابم يف نيملسملا ةركفب اودتقي مل نيذلاو نيدلا ءاملع نأ لصاحلاو

 تناك يلا مهبتاور عطق نم لقأ الو مهناطوأ نم مهقئالع وأ مهادبأ نم مهسوءر تعطق
 ئحأ ةفلتخملا روصلا هذهبف ءاندالبل افرش اوناك نيذلا فارشألا بتاور اوعطق امك مه

 بعوتسيل هعبر الو هفصن الو رصع رم ام «ناك ربخ يف مهلخدأو مهانفأو نامزلا مهيلع
 دمحم ناطلسلا عماج ىلإ حورأ ةنس ةرشع سمح لبق تنكو «ميظعلا بلقتلا اذه لثم

 نالم هتعس ىلع هدجأف ناهر يسرف دهعملا اذهؤ يرصملا رهزألا ناكو ءهركذ راملا حتافلا

 هلاثمأو وه نآلاو نوممعملا نيئلاملا ةعامجلا سامحأ ةعبرأو ءادجسو اًعكر هباوبأ جراخ ىلإ

 :رعاشلا لاق امك اندالب يف

 رماسةكك.رمسي حلو سيئأ افصلا ىلإ نوحجلا نيب نكي مل نأك

 مِهّنَأ مهلاوقأب و نيممعملا ءاملعلاب دادتعالا مدع ىلإ سانلا ةوعد يف هب نوكسمتي ام ىوقأو

 ماو الو راك الو نيدلاب ملعلا يف نيملسملا فونص نم دحاول صاصتخا ال" :نولوقي

 لك نم رقت الولف :امأش يف ىلاعت هللا لاق ةفئاط كانه نكلو معن :لوقأ مالسإلا يف

 كَنوُرْذْحَي ْمُهَلعَل ُمهْئلِإ اوكحر اذإ ُمُهَمْوَق اوُرْذنُيَلَو نيدلا يف يف : اوُهَقْفَتَ ةفئاط ْمُهْنم ةقرف

 ةلودلا ْق لمعلا ناكو ,داهجلا ةضيرف نع ةفئاطلا كلت د ىفتسا يح .[ 0 ةبوتلا]
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 برحخلا يف هاغلأ نم لوأ ةيداحتالا ةموكحلا تراص نأ ىلإ «ءانثتسالا كلذب ةينامثعلا

 ىقرتو ءدحاو فص يف مهعم اوبراحو داهجلا نم ءاملعلا ءانثتسا اوعفر مهف «ىمظعلا
 رذني نم نوكي نأ ةعرركلا ةيآلا ىلإ رظنلاب يغبني ام ناكو ؛مهيلع برحلا اونشف نويلامكلا
 اًضيأ ةيآلا فو ,مهموقب مهوددهيو ءاملعلا نورذني نويلامكلاو «ءاملعلا مه مهرذحيو هموق

 ةفئاطلا كلت نإ مث ءمهموق راذنإ مهداهج نأ ىلع ةلالدو نيدياحم او نيلزتعملا ءاملعلل ةظع

 مدق نم ةمامعلا نوسبلي مهموق اورذنيو نيدلا ف اوهقفتي نأ ىلع هباتك يف هللا مهثح نيذلا
 .مهؤاملع اهيلع مادو كارتألا اهعزن مث ءاذه لبق افوسبلي نيملسملا عيمج ناك لب نامزلا

 دقو «نيدلا ءاملع يز الإ يه ام اهسبلي نم ىلعو نويلامكلا اهيلع ىدتعا يلا ةمامعلاف

 نم امي نييزتملا ريغ ء نيب دجوي نأ نكمُي هنأ امك اهل الهأ نوكي ال نم امي ايزت نم نيب دحوي

 باحصأ نم نيدلا ءاملع نوك ضيفتسملا بلاغلا نكلو «هيف هقفتو نيدلا ماكحأ ملعت

 ضيفتسملا نأ امك «هسرد يف مهبابش نونفيو نيدلا ملعب نولغوتي نيذلا مهنأل مئامعلا

 اذكو «ةصاخلا هتسردم ف هبستكيو هب لغتشي يذلا فنصلل بطلا ملع ملسي نأ فراعتملا

 نم مهنيب دجوي دق ناك نإو هب نيصتخملا هبابرأ نيب اهنم لك دقفتي عئانصلاو مولعلا رئاس

 نكل يصوصنخلا يتاذلا هيعسب كلذ لان نم مهحراح قو رفاوو فاو ظحب هنم لئي مل
 ءابطألا ريغ نم بطلا ملع يف مدقتلا ئوعذ نأ تح هدضاقلا ىلع ل ميلاقلا ىلع كلا

 نونفلا يف مدقتلا ىوعد نأ امك «ليحتسملا نمو ضورفملا فالح نم نوكت ءابطألا ىلع

 ءاملعلا ىلع نيدلا ملع يف مدقتلا ىوعد ةقبطو ءكلذك مهريغ نم ركاسعلا ىلع ةيركسعلا

 مولعلا نم ةبعش نيدلا ملع دعل راكنإ وأ ءاصخألا ساسأل راكنإ اذه راكنإو «مهريغ نم

 لامتحالا وه مهسوفن يف رمضملا عقاولل قفاوملاو ,مساحلا مالكلا قح اهلهأل لوخت يلا
 مولعلا تابعش نم نيدلاب ملعلا اودعي نأ نع الضف نيدلا لصأب نوفرتعي ال مهنأل «يفاثلا

 ريغ مهوادع نأ نيعأ «نيدلا ءاملعل مكوادع ؤشنم اذهو « ءاصخإلا اهيف يرجي ىلا

 هب قلعتي ام ىلإو مهمولع ىلإ لب نيدلاب نيدلا ءاملع نودعي نيذلا لهج ىلإ ةهجوتم
 ةلوصو ةموكحلاو ةفالخلا نيب لصفلا أدبمل رارحألا ءاملعلا ةفلاخم تناك لهو ءمهمولع

 حص نإف ءاهب مهملع نم وأ نيدلا ماكحأب مهلهج نم ةئشان اهلجأل مهيلع لامك ىفطصم

 ةيهام نع كنئبنيو «لهاج لهجأ مويلا أب رقم باتكلا اذه بحاص انأ اهف لوألا قشلا

 قسما اند هل يا ورا ام رثكأ نأ نم ىرت ام تاءادتعالاو تاوادعلا هذه

 هتطخب فورعملا تدوج هللا دبع روتكدلل (داهتجالا) ةديرج ف رشن ام انيسن امو «ةينيداللا
 نالعإ هرل هتفوص) نيدلا ءاملع ىلع برحلا نالعإ ناونعب ةلسلستم تالاقم نم ةينيداللا



 اا حر آت ب واول ةقالخعا ءاقلإ:ءارو ةيفخلا'رارسألا

 نم ةئشانلا نيملسملا ةاداعم قوف نوكي لهو متوقشو مهرهقل مأ نيملسملا ةمالسل

 ددهي نيذلا نم امهريغ وأ نانويلا وأ زيلحنإلا غلبي لهو ءامي نورذحي ةوادع مهتتنايد
 مكحلا نم مهيلع مهنيدل ام ءاغلإب مهوفلكي نأ غلبم تقو نود اًنقو مالسإلا مهب

 هللا ىلإ يعرضت عم ٍنإو ؛مهرينو مهرسأ يف اوعقو ماوقأ ف كلذ غلب له وأ «ذوفنلاو
 نأب حوبأ ؛هيف مه امث مهل ريخ وه ةروص متأب نيملسملا انناوخإ باقر كفي نأل ىلاعت

 نويداحتالا برح ام مهنيد نم برخي منو مهايند نم محل رمع دق الثم زيلبإلا
 يقاوتو دادعألا ديازتو دالبلا ةيرومعم ف مهارن اذهلو ءانايندو اننيد نم نويلامكلاو
 نبات نوذبحيو ايكرت جراح يق نوميقي نيذلاو ءانيلع مهسايق زوجي ال ثيحب ىغلا
 نم تنحطف انب تقاح ىلا اهراثآو اهايابحو اهقئاوس ىلع نيفقاو ريغ اهيف تابلقتلا

 ريغلاب لزن ام ذيبحت مهيلع نوهي مهارأ لوكأم فصعك انتلعجو انلاومأو انشوفن
 مهتعفن ىلا ىمظعلا برحلا يف نويرصملا لمأت ولو «كلذ نم ةملاس ةحزانلا مهتحاسو

 نم تضقنو اهتضفف ةينامثعلا ةلودلا ترضأو لودلا لزانم ىلإ مهتددعصأ ئح
 نأ عم تابلقتلا كلت انب تلعف ام اوفرعل اهنم ىقب ام فاعضأ اهتايبدأو اهتايدام

 تابلقتلا كلت ىلإ انعم رصم تقاسنا ولو ءاهنم دحاو ةيمومعلا برحلا يف انلومخد
 رغقلا نوتيبي اًسانأو عقالب ايالبلا اهتكرت اًدالب اهيف انيأرل لوضانألا دالب نم دحاوك

 لايلو راهفأ اهقنتعاف اهقشع تانج نم اهيف ىرن ام لدب عوشلاو عورلاو رقفلاو
 بابسأ غلبت ناماه هانب يذلا حرصلاك نابمو اهرورح يف ال اهرون يف رهألاك
 نويل رش ةغلضطب نع :نوملكتي نييرضملا نير املو اًددع ىلأ تائمو ىدم ءامسلا

 موي ىرثأ مهتلودو تاهينجلا نم مهتينازيم يف اهفاعضأو تامسنلا نم مهدالب يف

 .(برحلا

 امّنِإ هلاثمأو لامك ىفطصم يزاغلا نم نيدلا ءاملعل مارتحالا كته لعل :لاقي ال 97
 لوقن انأل ركني ال امه وهو ةريخألا راصعألا ف مهيلع أرط يذلا يملعلا طاطحنالا نم

 مهريغ يف دشأ طاطحنالا كلذ نوكي هنأ مزليف انرصعب 0

 يذلا نيدلا ملع يف مدقتلا ىوعدو ملكتلا قح ههابشألو هل نيأ نمو ؛لامك ىفطصم لثم
 .بتكلا نم ءابنإ قدصأ فيسلا نكلو :هينك نم انيك ارقيرمل ونادي: نايم



 ةيافنلا ةقفاللقا نافل وار و ةنفقلا نإ وألا جيتس ا ا ل

 ,ةوق لك ساسأ انرصع يف ةورثلاو ءاهنع تلصفنا يلا ةلودلا نم تاحردب اهلاصفنا

 .مهسفنأو مهلاومأ ىلع ةنمألاو ةحارلا جمل نوحباسو ةشيعملا ةرجتم يف نوحبار مهف

 اًداقتعاو المع ظفحأو هب اطابترا ىوقأ مهارت نيدلا ةهج نمو ,مهايند هذه

 .هراصنأو هباحصأ ةماركو هتمارك ةلازإو هتمرح كتل يعسلاو هب بعالتلا نم ملسأو

 اذج ةيمهألا ميظع هنوك عم وهو «لالقتسالا ثيح نم مهنيبو اننيب ام قرف ىقبو

 يف انك اذإف ةمألا مهداعبتساو ةمذرش لالقتسا نع ةرابع هنوك نع رظنلا عطقو

 امي هل نع ةنمركللا ةماس نأ سيلا نقورفلا نأل اق> .قيفازوووغ ارق ناك

 .ةمألا ىلإ ةطلسلا تراصو تلاز ةيصخشلا ةطلسلا نأو

 7 نأ الإ فاصنإلاو قحلا انب ىبأيف عوضوملا اذه ىلإ مالكلا ىهتنا اذإو

 اماق شق ال اضيأ :نيداحالاو .نيلامكلا' نبق تناك :ةيكرتلا ةيوكشلا نآين يفرش

 لك قة لارا اهي وكشتل تناك ليو يعرشلا عيملاو فويل طازرعلا ىلع

 .ةيئابروألا ةينمزلا تاموكحلا دلقتو رومألا

 لامعإو عرشلا لامهإ يف اهغولب مدعب الوأ دهشن نأ انرمأي كلذ عم قحلا نكل
 ام حيرصت اهنم عقي مل اهنأ اميس الو ةيلامكلاو ةيداحتالا تاموكحلا غلبم ديلقتلا

 مالسإلا ةلودلا نيد نأبو هدضب اًمئاد عقي ناك حيرصتلا لب «ةينيدال ةموكح اهوكب

 اا روألا تر بلغت نم ةريخألا اهراودأ يف 37 نكت مل تاموكحلا

 ,نيدهعلا نيب ةنراقملا نيح ةنامألاب فلؤملا اهيف مزتلي ىلا ةرقفلا هذه ىلإ ئراقلا ةيانع هجون )١(

 لآل ةحجار ةفكلا ىقبت نكلو ,.مهدهع يف مث نييداحتالاو نييلامكلا مكح لبق ايكرت :يأ

 د

 .نيخرؤملاو نيللحما ثاحبأ يف اهاكم ةنراقملا هذه ذحأت نأ وجحرنو

 بورح يف اراركتو اًرارم ابوروأ لود ةينامثعلا ةلودلا ىلع تبلاكت دقف ءقح اذهو (؟)
 ءاهرارمتساو بورحلا هذه ةوارض نع ةركف ئراقلا يطعن يكلو .عطقنت مل تاعزانمو

 ةثام) باتك نم ةلماك تاحفص محرت دق نالسرأ بيكش ريمألا نأ ركذن نأ يفكي



 18! ب سس ------------  ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا

 تناكف «ةقلطملا ةيناطلسلا تاموكحلا بلغت تحت نامزلا ميدق نم ةمألاو ءاهيلع

 ةبسنلاب ماتلا اهلالقتسا ةموكحلا تزرحأ اذإ امأو «ناترذعم ةمأللو ةرذعم ةموكحلل

 اهيلإ ةطلسلا لاقتتا دعب اميس ال اًتاموكح ىلإ ةبسنلاب اهالقتسا ةمألاو بناحألا ىلإ

 برقم كمين نتن ويبقا ةسركتللا» عيال رعت مح: قو ادب لكل اهعيرح نرخ ارفف

 ىلع نيفدلا دقحلاب حضنت اهلكو «ينامورلا 7 ارافوجد فيلأت (ايكرت ميسقتل عورشم
 .نيملسملاو مالسإلا

 (؟يمالسإلا هنيضعتلا مأ يبوروألا بصعتلا) "ج يمالسإلا ملاعلا رضاح باتك رظني

 .م3171١/ه١91 ركفلا راد .557 ص ىلإ 7٠١8 ص نم
 اهازجو هللا اهمحر- ةينامثعلا ةلودلا ءارزو دحأ نأ هركذأ امثو" :نالسرأ بيكش لوقيو
 اميف ةبروأ لود لاحر ضعب عم لادج يف سلاجملا دحأ يف ةرم ناك -اًريخ مالسإلا نع
 ظ :ينامثعلا ريزولا مهل لاقف :عوضوملا اذهبي قلعتي

 لصي الف نيدلا يف بصعتلا انب غلب امهم مهريغو سرفو برعو كرت نم نيملسملا نحن اننإ
 نورق انب ترم دقلو .مهلاصتتسا ىلع نيرداق انك ولو انئادغأ ةفاش لاصعسا ةحرد ىلإ انب
 اننادلب لعج نأو نيتداهشلاب رقأ نم الإ انرهظأ نيب يقبن ال نأ ىلع اهيف نيرداق انك راودأو

 .مالسالل ةيفاص اهلك
 0 اراب رس ا ااا ل
 ىلع يليبنمز لثم هحاحيو ةلملا ههجو يف موقت ينامثعلا لوألا ميلس ناطلسلا عقو امك
 سبل و: ةيوخا الإ دوهيلاو ىراصنلا ىلع كل سيل :ةاباحم الب هل لوقيو مالسإلا خيش يدنفأ

 نيب يقبف «فيرشلا عرشلل ًالاثتما همزع نع ناطلسلا عجريف ؛مفاطوأ نع مهجعزت نأ كل
 اوناك مهلكو سوحبو ةرماسو ةئباصو دوهيو ىراصن اهرغصأو ىرقلا دعبأ يف ىح انرهظأ
 نأ اوقيطت ملف نييبروألا رشاعم متنأ امأ «نيملسملا ىلع ام مهيلعو نيملسملل ام مهل نيرفاو

 .رصنتي نأ مكنيب ءاقبلا دارأ اذإ هيلع متطرتشاو دحاو ملسم مكر هظأ نيب ىقبي
 ايلاطيإ يلامش يفو اسنرف يبونج ْف ناكو نيملسملا نم نييالمو نييالم اينابسأ يف ناك دقلو
 متلز امو ةديدم اًرصعأ ناطوألا كيتاه يف اوثبلو مهنم فولأ تائم اهيبونج قو

 تفط دقلو مالسإلاب نيدي دحاو صخش نادلبلا هذه عيمج يف قبي مل ىح مهنم نولصأتست

 .ملسم ربق هنأ فرعي دحاو ربق ىلع اهيف رثعأ ملف اهلك اينابسأ دالب يف
 يلا فتعمل 134 ىو .ًاباوج اوريحي لو اوتهُب ةنراقملا هذه اوعمس املف



 ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا للسيسي يس للللدلدلددذو؟

 ةموكحلاو مكحلا الو ةلقتسمو ةراتخم اهّنأل ءاهيلع هتائيسو هتانسح بتكنو اهتاضرع

 .يهنلاو رمألا ةمزأ اهديبو اهتكلمم يف

 اقنإونوةيل رقسمملا نيا يكتسي ةرعلاوب تفرق« زم مشت ١ رالق اخ :لوفوفالا##
 ىلع لالقتسالا دقف نأب لوقلا يف جلجلا ال يبهذم لالقتسا نم ٍنإو «منغلاب مرغلا

 ةموكحلا تراتخا ام دعب «نيدلا دّقف نيأ :لقت الو «نيدلا دقف نم نوهأ هتاحرد

 هيف تعقو ام اذه (بعشلا) قلخلا ةموكح ةغبصلا هذهب يه تراصو ةينيداللا ةطخلا
 ةرمتسملا يعاسملا هيلع دزو ةرضاحلا اهتموكح ديب :دعلاو ةوطخ يف ءاعمج انتتمأ

 نع ةدرشتمو ةدرجتم ةديدج دئاقع ىلع اهابش اميس ال اهدارفأ ةيبرت يف ةفورصملا

 ."هزاسالا ةديقغ

 وأ ةيمالسإلا ريغ ماوقألا نم اًموق نأ امب رهجي نأ رحلا ملسملا ىلع بجي يلا قحلا ةملكو )١(
 نإو نويلامكلا نويداحتالا لعف ام نيملسملا رشاعم انب لعفت نلو لعفت مل كلذك ةلود

 ةيهادلا نأ انتلضأ املط يلا لطابلا ةملك نأ امك «مهبلغت نم اًررض دشأ انيلع مهبلغت

 ام اذه «نامز لك يف قاب اننيب اميف اهتلازإ ناكمإف تمظع امهم ةيلامكلا وأ ةيداحتالا

 انسوفن يف اهريس ةفاسم نم امج تعطق دق ةيهادلا نأ عم «نيئنس ذنم انسفنأ انل هتلوس

 انمواس دق ئيد ال ديدح لسن ىلإ انتلاحتسا اهيف ىرن ةعاس تبرتقاو انلصافم يف تشمتو

 يلا ةديدجلا ةغبصلا نم صالخلا اننكمي ال مث «نييلامكلا يديأب هانيبرو هل ةلاحتسالا هذه

 هدعب نمم ال هئادعأ نم هدعب نمم ةاجنلا هنكعي ناسنإلاو ءاهيلإ اهانببحو انسوفن يف اهانكم

 .هئابحأ نم

 يعالسضأ نيب يودع ناك اذإ يودع نم يسارتحا فيك

 قئاوسب ام اًموي هرسأ نم صالخلا وجرت انموسج رسأتسال انب رفظ ول يذلا ودعلا كلذف
 ةبقاع نوكت يذلا ودعلا اذهو «ممألا لالقتسا رصع يف اميس ال ريغتلا نم ةنوصملا انسفنأ

 هتدوك. انعنقي لب هرخآ ىلإ رمألا لوأ نم انل هتوادعب رقي الو انحاورأ يف هفرصت انب هرفظ

 يِدّهَي فيك و ةاجنلا ةدارإو لب هنم ةاجنلا انل ىجري فيكف ةيسنجلا هتكراشمو هتقادصو

 َءْوَقلا يدمي آل ُهَللاَو ُتاَئيَبلا هقعاج و ءوح لوشرلا نأ اوُدِهَشَو مِهناَمِل َدْعَب اوُرفك م هل

 .[6 ناره لا ]#َنيملاظلا

 يمالك ىقلتي نأ لبقأ ال نأ وهو :يآلا حاضيإلاب ماقملا اذه ليذأ نأ بحاولا نمو ءاذه

 وأ بناحألا ةطلس تحت اولخدي نأ ٍئم سفن بيط ىلع نيملسملل راتخأ نأ نعم. رسفيو



 ١3 ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا

 ىلع هذه يتاملك لمحت نأ يدنحلاو يرصملا ئراقلا اهيأ كنم وجرأ ينإو
 ركذأ انأ اهو ءطخسلا نيعب ةيلامكلا ةموكح ىلإ يرظن نم ئشانلا مكحلا يف طارفإلا

 دصق ريغ نم نييلامكلا ةيهام نع ةفشاك اهدل نم (مارهألا) ةديرج هتبتك ام كل

 :اهصن اذهو ءاهتضراعم اهينعت ال يلا فحصلا نم يهو «مهيف نعطلا

 ةيمالسإلا ةهجولا نم ايكرت يف نابزح"
 فرعي نأ ديريو ةديقعلاو يأرلا ةيرح لحتني لوألا «نابزح مويلا ايكرت يف

 نيحنرفتم اونوكي نأب الإ كرتلل ةايح ال نأ ىري وهو (رارحألا) :يأ (لاربيل) :ناونعب

 ىلع ديزأو ءامهيلك امهنم هللاب ذيعتسأو نيرشلا نيب ام قرفب مهربخأ لب ءالك ءاهيف اوقيي
 ىلع ديزأو ءامهيلك امهنم هللاب مالسإلا دعب ةينيداللا ةموكحلا ترثآ ةمأ وأ ةلود نأب كلذ

 ةلودلا كلتب قحأ ساردنالاف مالسإلا دعب ةينيداللا ةموكحلا ترثآ ةمأ وأ ةلود نأب كلذ

 نوهأ مهمكح تحت لخدي نم نيد يف نولخدتي ال نيذلا بناحألا يديأ يف اهدالب عوقوو

 مث «ريغتلاو ضرعتلا نم اًملاسو اًظوفحم مهنيد ىقبي ةنيكسملا ةمألا لعلف «ةمألا كلت قح ف
 اذه «نيدلا مث عياض لوأ ةلودلا نكيلف اهعايض ردق اذإ ءامماوأ يف هتكربب مهتلود نوديعتسي

 نييلامكلا :نلع :هيدستلا" ف 5 تنك امو «مئال ةمول يلابأ الو فاحأ اميف هراتخأ ام

 نم لفسألا كْرَّدلا يف َنيِقفاَُمْلا نإ :ىلاعت هللا لاق ثيح نيرفاكلا نود ام ىلإ مهليزنتب

 ١[. 45 :ءاسنلا]#راثلا

 يلع ةجح اهودريو هذه ٌناملك نم اوديفتسي نأ نوردابي نينيداللا نيطايش نأ ملعأ نإ مث

 يناكم نوفرعيو يئنوفرعي نيذلا نيملسملا نإو «مالسإلا دحب ةعاضإ لب «نطولا ةنايخ يف
 ناكمو ةوقلا عاونأ عيمجب ةزهجملا ةيوقلا ةيفخلا هئادعأ دض مالسإلا نيدل ةدهاجملا يف اندالبب

 ىلا ةليقثلا تاملكلا هذمب ملكتأ مل تنك "نأ نوسغ كلافملاو دئادشلا نم مهنم هتيساق ام

 عايض دعب مالسإلا عايض نم قرتحم يبلقو اهتلق ٍنيكل ءءامصخلا ريسفت ءوسل ةنظم يه

 لامهإ نم اضيأ قرتحم يبلقو تلق ام :تلق نإ مث «نيع دعب اًرْنأ بلطي نمك مالسإلا سفن

 ةرصن يف مهيناوتو ءادعألا كئلوأ طلست نم مهنيد ةسارح ف مهيلع بحي ام ةنايدلا لهأ

 اثاريم نيدلا اذه اودجو نيملسملا ءالؤه نأكف مهلطاب رصن يف نيينيداللا يافت ءازإ قحلا

 ةديكمو ةدسفم لكل ةضرع هوكرتف هريخ وأ هرش ديري نمو هردق اوفرع امف مهئابآ نم

 اوذحأي نأ مهنيد ةعاضإ ف اوحماستو اوبيست نيذلا مهلسن ةمايقلا موي نوفاخي ال لهف

 (ص .م) ؟رانلا ىلإ مهعم مهورجيو مهبيبالتب



 ةقامتعلا ةفالدا حافلا ءازو ةيفكتاتر (رتمألا: سيسر يس تي حوا

 ةيبصعلاو ةيموقلاو ةغللاب الإ اهنع نوزاتمب الف ءاكيرمأو ابوروأ ممأ نم ةمأ لكك
 ةيكرتلا .ةأرملاو اًيحبرفإ .ىكرتلا لجرلا نوكي: نأ بجيف كلذ ادع اميفو (ةيسنجلا
 ,ةيعامتجالاو ةيقالخألا امهيحانمو «ةيتيبلا امقايحو ءامهجهنمو امهاداعب ةيحنرفإ

 «نييلاطيإلاو نيينابسإلا نيب قرفلاك الثم نييسنرفلاو كرتلا نيب قرفلا نوكي يح

 يف ايكرتل ءاجر ال نإ :نوديعيو نولوقي مهو «ةيسنجلا ةيبصعلاو ةغللا ىلع اروصقم

 نوكت يح رمأ لك يف اههلاثم ىلع تذتحا اذإ الإ اهئاقتراو اًهوق يف ابروأ عراضت نأ

 .هلظو ءيشلاك اهعم
 ةدقلا داهم نأو ةيرغ يرعلاو قرش :قرشلا نأ :ىوتش ةينافلا ةعفلا انأو'

 الفاظ يل ناش نبع وه ناز هنيرقلا ىلع ا وتعقما بق فيستا ترق نى ءاقتكألا

 نع لزانتي نأ نود هب ىوقي نأو اًيقرش هئاقب عم هسبتقي نأ يقرشلل نكميف هل ةغبص

 . ةيقرشلا هتغبصو ةيموقلا هديلاقت

 نأ ريغ ءايكرت يف وه امك دنهلاو ماشلاو رصم ف دوحوم نييزحلا نيذه لثم'
 ايكرت لاجر نم نيعنتقملا نأ قرشلا راطقأ رئاس يف لاحلاو ايكرت يف لاحلا نيب قرفلا

 مهو ,مكحلا مامز نم ةريبك بناج مهنم ريثك دي يف دحوي جنرفتلا ةركفب اهئاسنو

 يف اقرار ةلرنللا هوكي :عويكيرطا رطل ىلع نراعي ةكلمملا ةفد رييست يف ريثأت

 ءابدألا نم هب ناهتسي ال اقيرف ءالؤه لباقم يف نأ ريغ ؛ةيمسرلا لئاسولا لكب ةغمدألا
 -رخآو نيح نيب- هتوص عفريو مهتركف ةمواقم. رهاجي '"لضفلا لهأو باتكلاو
 رارصإلا يف ةيامعلا نأو ةطخلا هذه ءارو نم لالضلا نأ ىلع يكرتلا بعشلا اهبنم

 ربمسيد نم موي اًحاتتفا لاق (راكفأ ديحوت) ةديرج تدقع دقو"

 دقو «لئاسو نم هكلمت او «ةطلس نم اهيدل ام. تححجر يلا يه لوألا قيرفلا ةفك نكلو )١(

 ةباتكلا تغلأو «ةعبقلا سبل ىلع هتمغرأو «ةوقلاب بعشلا :ىلع ةيبرغلا نيناوقلا تضرف

 نشطنبلا مدخعتسنو .ةوقلا خل اهيف ككس ياك تاءارجإ نم كلذ ريغ ىلإ «ةيبرعلا ةغللاب

 وه امل هلك فقوملا ريغتل تل رايتخالا يف ةيرحلا بعشلل كرت ولو ءاههجو يف فقي نم لك ءازإ

 خيشلا ريكن : ريكن ةدش ناك انه نمو .مالسإلاب كايويتسالا نم يك رتلا ةيعحشلا نع فورعم

 ظ .نيينيداللا ماكحلا ءالؤه ىلع يربص ىفطصم



 !١ 8 قي ل م اولا ةقالخلا ءاغلا عاوو ةيقلكا وارسألا

 :نولوقي نوئتفي ال مِهّنأ (رارحألا بزح) برزحلا اذه لاجر ىلإ هيف تزرع م
 ف ةموكحلا لعجب نأ ديرنو ([هنوا06) ةينيد ريغ ةرادإ دالبلا ف سسون نأ ديرن انإ'
 يعامتحالا اناوتسم لعجب نأ ديرنو ةمألاو ةكلمملا جنرفن نأ ديرنو نيدلا نع لزعم
 انلوطم الك و :ةيئاقترالا' انلامآ :ليبس :ق:ةنقع نوفقاوب نيظفاحخا عالؤه ىكلو/اريضغ

 نيحاترم انك ولو نيدلا ةوقب انيعاسم نيضراعمو اننيبو هنيب نيلئاح مهاندجو ارمأ

 انعطتسال ديلاقتلاب نيكسمتملاو ةقيتعلا ةغمدألا باحصأ نيبصعتملا ةلهجلا ءالؤه نم

 نيبصعتملا ءالؤه نم هآ نكلو «يعامتحالا اناوتسم عفرن نأو دالبلا فراعم, ضهنن نأ

 . خياشملا ءالؤه نم هأ جاجحلا ءالؤه نم هآ

 نم ىمسأ ةيمالسإلا ةراضحلا نأ نوري نوظفاحماو :(راكفأ ديحوت) تلاق"

 دعاوق عابتاب ةيقيقح ةضن دالبلاب ضوهنلا ناكمإلا يف نأو ةيحنرفإلا ةراضحلا
 عيمج انلزتعا اذإ امأ .انديلاقت نم عفانلا حلاصلاب كسمتلا وأ ةيمالسإلا ةراضحلا

 امو «انايازم عيمجو اناياجسو ةيموقلا انتازيمم كلذب دقفن اننإف قالطإلا ىلع انديلاقت

 امل املأت امد مهبولق رطقت هدارفأ نإف اذه هيأر ةحصب اًعنتقم اندنع نيظفاحما قيرف ماد

 اب مهنيدو مهقالخأو مهاياجس نم موي لك يف انئاسنو انلاجر نم قيرف هدقفي

 ([هاوادع) نيينيد ريغو نيحنرفتم اونوكي نأ نوديري مهّنأ ىوعدب عدبلا نم هنولحتني
 .م971١ ربوتكأ نم ” موي مارهألا ةرابع يهتنت انه ىلإ

 :يربص ىفطصم خيشلا قيلعت
 نأ نم (مارهألا) هلا هكواشأ امب حيرصتلا ريغ اًئيش اهيلع :كيزأ أل“ انأو

 مهتطخ (راكفأ ديحوت) وكشت يذلا لوألا بزحلا يديأ يف ةيكرتلا ةرضاحلا ةموكحلا

 اهنأ راكفأ ديحوت نأش يف لان دقو ءنآلا مهسيئر لامك ىفطصم نأو «''ةحبرفملا

 ةيبلاغلا مهو مهئارآ نع ريبعتلاب -ةديرحلا مهتمس امك- نيظفاحما قيرفل حمسي مل نكلو )١(

 مكحلا نم ةوقلا تاودأ مهيديأ 00 تعصوو كرؤتاتأ ةسائرب نوحن رفتملا طلستو

 نم هومدختسا امو «ءناطلسو ذوفن نم مهل امب اونكمتف «شيجلاو فحصلاو ةموكحلاو

 .ةيرثكألا مهو نينيدتملا تاوصأ دامخإ نم اونكمت ءشطبلاو باهرإلا لئاسو

 ,مالسإلا نع اهداعبإو بيرغتلا وحن ةيمالسإلا تاعمتجما هيجوتل ةعبتم ةطخلا هذه تلاز امو
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 ةديرجلا كلت هتكح امك نيظفاحملل رصانملا اهجهنم يف ةيكرتلا فحصلا نيب ةدرفنم

 يف نورثكألا مه نينيدتملا نيظفاحما نأو م377١ ربمتبس نم /7١1 يف رشتنملا اهددعب

 نيلقألا نأ الإ ءلامك ىفطصم مهفعضتسا نإو هيف بير ال امم اذهو «كارتألا

 نييداحتالا دهع نم ذوفنلا لكو فحصلاو ةموكحلاو مكحلا مهيديأب نيينيداللا

 نم مهمحازي نم هتناعإ قوف مهنيعي مالسإلا ملاعو «نييلامكلا دهع ىلإ ادعاصف

 نولقألا نوينيداللا مهنم مورق لا ودعم سوسي كارتألا ىلع افسأ ايف .نيظفاحلا

 ال نكلو نورعشي امّبرو «نورعشي ال مهو امويف اموي مهبهاذم ىلإ مهوقوسي ثيحب
 رهظ ةوق نوكيو ناك املاط مالسإلا ملاع ىلع افسأ ايو «قيلي امك هنأشب نومتهي

 نم مهنع ردص ام لك ذيبحتل ئيهتم هناسلو نينمؤملا ىلع محل ًانوعو نيينيداللا
 ةينيداللا سسألا ةماقإو مالسإلا دعاوق ضقن ىلإ هامرم ناك نإو هليوأتو لاعفلا

 ا نوبرخي نيذلا نيملسملا كئلوأ نم مهنيب اميف نوكحضي مهو ءاهماقم
 نوكبي -مه ام ليلق- لاوحألا قئاقحب نيفراعلا نأ امك ًاعنص نونسحي مهفأ نوبسحيو

 0 اي دع يوم حوت ىلاعت هلآ كلتا نم

 ,هبهذم اهقفاو نم امهدحأ :نالجر انرايد يف اهنع عفاد وأ يعاسملا هذه اذبح يذلاو

 هنيد عابو ةموكحلاو مكحلا ىلع نيلوتسملا نيينيداللا ةلماحب كلذ لعف نم 2

 الو مهبهاذم يف نيكرتشم ريغ مههابشأو نييرصملا نم نوعفادملا وأ نوذبحماو .ه

 9 ل ع

 :نيدلل نييلامكلاو نييداحتالا ءادع

 ةدوملا يحيحص متنك نإ اندالب نع نيبئانلا مالسإلا لهأ اي هللا مكدشنأ ىإ مث

 هيمداهو هئايلوأ نم هئادعأ زييمت يف اودجف نيملسملا مكناوخإ نيدو مكنيدب ةقالعلاو

 ده شا اناني :ةرهع دلإتاقزقلم لإ ارسنال, يه وللابب1و يقل لود قفا نب
 الإ نوسامي وأ نولباقي الو ةموكحلا مهفيضت يمسرلا دفولاك مهوثعبت الو القعو

 ةيمالسإلا ةركفلا نيب عارصلا) هباتك ف يودنلا نسحلا وبأ ذاتسألا ةمالعلا تبثأ دقو

 دالبلل ةودق تراص ةلاضلا ةيلامكلا ةبرجتلا نأ (يمالسإلا ملاعلا يف ةيبرغلا ةركفلاو

 .دالبلا لاوحأ قفو لكشتت تناك اهنكلو -اهريفاذحب متت مل حيحص- اهلك ةيمالسإلا
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 ةموكحلا رثئاتس ءارو ام يف اوقمعتي 0 راب انتل وا اهاجر

 نيبتي حو موي لك امهنم ئشب نينوبغم مهايندو مهنيد ف ةينيداللا موكا نم
 قزر نم نإ ىرمعلو .باتكلا اذه يفد نيب هتركذ اميف بذاك وأ قداص 0

 يح دتما مث نييداحتالا أدبمم أدب ام هيلع ىفخي ال هللا رونب رظني يذلا نمؤملا ؟''ةسارف

 .نيصلخملا نيملسملاو مالسإلا دض ةرماؤملا نم نييلامكلا روهظ دعب مقافتو دتشا

 ةيملمملا يلقعاو ةلانفع اذ“ ةرميضملا ةوادقلا هذه»ةلعج ىلا ةياكملا كتان قفز
 نور الل و نعد اهنا ءادعا 2 نيم قا نورا رو نول ريل فاي ال جوعا نأ ارانعإ
 ةدحالم مُهّنأ زيجولا ريبعتلابو ءاعم ةينارصنلاو مالسإلا ءادعأ ةقيقحلا يف مهو امي
 هريغل ةموصخ مهنم دشأ مالسإإلا نيدل مهنكل ,ناك نيد يأ هقالطإ ىلع نيدلا ءادعأ

 نيدلا ةديقع مده مهأدبمو نيدلا اذه رسأ يف مهسنح ءانبأ نم اريثك كورت ميا

 مهدج نيد ىلإ كارتألا مهبيغرت نم مهنم ىري امو .هتقبر نم مهسنج ئب صيلختو

 دوبعم (ضيبألا بئذلا) ةالص ىلإ ةيمالسإلا مهقالص ليوحتو يسوحبا (تشدرز)
 هيلع اومتح ثيح شيلا يف اهايإ مهلاخدإ رمأ رهتشا دقو «مسدقلا نييناروطلا

 يأرلا) ةديرح هتركذ ام ىلع موي لك بورغ دنع ةالصلا هذهب رهجلاو فافطصالا

 مهئاسنإو مالسإلا نيد نع كارتألا ديعبتل كلذ امّنإف 55147 ددعلا يف ءارغلا (ماعلا

 ردقب ىوقأ اهتقبر نكت مل ثيح مالسإلا نيد نم ارش نوهأ مهدنع ةيسوحم ا نإ معن

 فيك ةيداملا ةيويحلا عفانملاب عافنتسالا أديف همادق لب مهل أدبم لك ءارو نمو .هتقبر

 ,نيدلا رسأ نم هذاقنإ نوعدي نيذلا رشبلا راضم ف ولو عفانملا كلت محل لصحت ام

 ملف اهرافإو ءامدلا راطمإب بصخت امدنع بصخت اهوأر امل مهعفانم تبانم نإ يح

 لك لوق ةنيهج تعطق) :ناونعب الصف باتكلا ةياف يف بتكو «هتسارف قدص رهظ )١(

 هرودنك كوب ىلا تارارقلا لوح ةسارد عم اًبيرق ىلاعت هللا ةئيشم, ردصيسو (بيطخ
 .اًيعامتجاو تاو اًينيد يك بعشلا ىلع اهراثآو
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 يعأ- نيقيرفلا نيب ةنتفلا ةراثإو ءاضغبلا جييمت ف ةليسو اولمهي لو ادهج اولأي
 ها نلفت كلذ: خف امهب لحي راسح لك و تف اضتلاو ةيوولشملا

 انرايد يف مهتراحب تحبر دقو ؛مهبساكم يف ديزي ام نمضت اذإ اميس ال «مهبلاطمو

 .اهشهدتو لوقعلا ريحت ةفلتخم روصو لاكشأ يف مهدياكم تححمو نينس عضب ذنم

 نوك عم ةيلامكلا ةكرحلا نأ نيملسملا لوضانألا لهأ نم مهب قنأ نمم ينربخأ يح

 الو ةمألا اهديؤت ال اهرمأ ئداب يف تناك لوضانألا نم فنانويلا جارخال اهقايس

 ةمألل لصح دقو ا رب داو متع عال وشل تاجر هند اهعسر تاج اهدمت

 امث ىربكلا برحلا ءانثأ هولعف امو نييداحتالا ةموكح نم جاعزنالاو روفنلا ميظع

 ال ام ىلإ بورحلا يدامت مهمأسأو تندوف ملسي ملو دالبلا برخيو دابعلا قلقي

 متو اهلماجتو اهتلتحا يلا دالبلا لهأب قفرت ذئموي تناك نانويلا نأ عم هل ةياهن

 تاك رح يقترتو دتمت لاونملا كلذ ىلع لاحلا مادف «مهنيب ماظتنالاو نمألا سيسأتب

 ةمآلاو «ماوعألاو روهشلا رم ىلع نييلامكلا رقهقت ىلاوتيو لوضانألا لحاد يف نانويلا

 نم ماورألا ىلع بهنلاو لتقلاب اودتعي نأ نييلامكلل ادب تح مأسلاو للملا لسك يف

 ىلع اوعلطيل نانويلا دونج ىلإ نفوكرتيو نهنم نوبحسني ياللا ىرقلاو ندملا ناكس
 ايالبلا تمعو اودمع امك ناكف ءادتعالا كلذ لاثمأب نيملسملا نم اومقتنيو كلذ

 ترشتناو نيقيرفلا نيب ماصنخلا دتشاو نيفرطلا دونج نم ىراصنلاو نيملسملا ىلع

 ةماخوو ةكلهملا نوملسملا نقيأف «ديعب وأ بيرق نم عماسملا المي امب ةعجفملا رابخألا

 ةعدخ برحلاو «نانويلا شيج مزمنا يح مامتهالا مامتو دحلا قاس نع اورمشو ةلاحلا

 ” يقل فير ا دب ةطعلا فول عدل يرد نكلو «ةعدب بحاص اهيف حجانلاو

 سانلا ةئتف يف اوغلاب نأ نويلامكلاو نويداحتالا ىيلابي الو ءاهعوقو قيدصت ىلإ بولقلا

 مقداز ةبارغ تدادزا امهم امنأ ىلع ًالاكتا باجعلا بجعلاب هيف اوتأ تح مهتديكمو

 لب ءاهتيلوئسم نم ةءاربلا لهستف امبيذكي امّبرو «ديعب نم اهعم نم اهدعبتسيو اًحاحن
 هيلع ناغو اهيسنالاو فسم لئقافلا ىو أراني هتقانلا» اناقلا" ىلع ةجيبنلا "تلق
 ريثك و «ىءارتي اميف اهءادعأ مهسفنأ نوكل ىراصنلا ةالاوم نم اًمئاد ةزهجملا ةمهتلا

 «دساك ةقيقحلا قوسك ءائرلا قوس امو دسافلا ىلع دسافلا ءانبب نوعلوم سانلا نم

 نيملسملا ريغ رطضا ةيلامكلا ةكرحلا ةبلغ دعب هنأ سانلا نم اًريثك هرهاظ قوري اممو



 088سم ب - ةيئامعلا ةفالقلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا

 يف يقب نم ةلدابم (نازول) رمتؤم يف ررقتو 2"مهفاطوأ اوكرتو ايكرت نم جورخلا ىلإ
 ىدأ ىلا عئاقولا هذهف «نانويلا دالب يف نينكاسلا نيملسملاب ماورألا نم لوضانألا

 ةيمالسإلا ةيبصعلا ةمدخ نع اهرهاوظ عئبنت رمتؤملاو برحلا يف نييلامكلا حاحب اهيلإ
 (يليإ مور) طيلستك ىرحأ دصاقم كلذ يف مهل نكل ءاقدحو ىلع لوصحلاو
 هناوعأ صاوخو لامك ىفطصم براقأ مهنيبو مهييكينالسو مهييتدوعب مهيلإ نيمتنملا
 لوضانألا ءاحنأ عيمج يف نينطوتمو نينكمتم مهل اًئوع اونوكيل لوضانألا كارتأ ىلع

 .2هّللا ءاش ام ىلإ مهيلع مهبلغتو مهذوفن موديف

 تاللدابملا هذه نم ضيفتو قفنت املاط مهبساكم قوس نأ كيصاقملا مظعأ نمو

 سأب الو ؛مهسفنأ نيلدبملا رايتخا الب ناطوألاو ناسنإلا ةلدابم ىلع لمتشت يتلا
 مهخويشو مهلافطأو مقوسنب نيلدبملا نيفرطلا نم فولأو تائم تتام نإ مهيلع

 مهرومأب مايقلا ءوس نم ةدلوتملا ضارمألاو ةعاجملا ريثأتو ءاتشلا درب نم مهئافعضو

 نييالم تارشع ةينامثعلا ةنطلسلا ف تناك دقلو' :هلوقب كلذ ىلع نالسرأ بيكش قلعي )١(

 كارتألا لمع ةدم ةريثك تازايتماب نيعتمتم نيبساك نيهفرتم نيرفاو نوشيعي نييحيسملا نم
 ذحأو عرشلاب لمعلا لطبو ةرضاحلا ةيكرتلا ةيروهمجلا تءاج املف «يمالسإلا عرشلاب

 يف قبي مل (برغمتلا) ةسايس ىلإ اولوحتو ءيش لك يف 0 5 م كرتلا

 يحيسملاو ملسملا نكاست 32- يمالسإلا عرشلا ةحامس 0 عطاس ا 0 7
 .(كرتلا اهب ذخأ لا ةيبروألا ةقيرطلا ةحامس مدعو نانئمطالاو نامألاب هلظ ف يدوهيلاو
 لا يمالسإلا ماعلا رضاح)

 ةيرحبا هعئاقوب خيراتلا ىلإ ة يل - هدا هرج يكد ومالا تاكو
 :فايلعألا ةح ةديرشلا قيظت ىلع نآلا نوضرتك قيذلا قلقوأ ىلإ

 اوهبنت هيرصاعم نأ نظن الو «فلؤملا اهنع فشك ىلا لامك ىفطصم ططح ىدحإ هذهو (؟)
 اذإ اًحوضو رمألا دادزيف «ةينامثعلا ةلودلا اخ ِق (نمماحا روباطلا) ةباثمم اوناك مهنإ .اهيلإ

 ةيمالسإ ءاممأب مهءامسأ اوريغو دالبلا اولحد الاخرو اند بناجألا نم اريثك نأ انفرع

 ىلع اولمعو ءاهرارسأ ىلع اهءادعأ اوعلطأو «ةلودلا ف بصانملا ىلعأ ىلإ اولصوو
 .اهريمدت

 .م65/١/ ةنس رصممي بادآلا ةعبطم ١١- ص ةيقرشلا ةلأسملا :لماك ىفطصم
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 تالالا نادقفو اءادرو بكارملا ناصقنل تاقرطلا ف ثكملا لوطو ماظتنالا مدعو

 (ةسورب) نم ىوكش ترشن 7١٠ اهددعب ةيكرتلا (نطولا) ةديرج فو «طئاسولاو
 لزانم )٠5٠٠١( ةسورب يف نإ" :اهيف لوقي ءمفاطوأب نيلدبتسملا نيرجاهملا نم دحأل

 نورحاهملا لحأو مهسفنأل مهولغش ةموكحلا يفظوم نكل نيرجاهملا ماورألل ةمظتنم

 نم تومي موي لك يفو اهذفاون يف جاجحز الو امتويبل باوبأ ال ةبرخلا لزانملاب
 نم اهريغ يف تومي نم ددع ةسروب ىلع سقو .ادعاصف ةمسن نوثالث نيرحاهملا

 نوكي امنإ ةناتسألا فحص ةلئاملا اترثك ىلع انب علطت ىلا تايفولا هذهف «دالبلا

 رصن ةحاوخ) موحرملا بلق يف ريثأتلا نم عقو امك ةيلامكلا ةموكحلا بلق يف اهريثأت
 سلف مهنم سفن لكل ذحأي نأ ىلع اًرن نايمعلا نم رفنب زواجي نأ دهعت امل (نيدلا

 اوعزجت ال (هجاوحخ) :لاقف هقافر حاصف رهنلا يف مهب روبعلا دنع مهدحأ طقسف

 .اًسلف ةرجألا نم اوصقتناو

 ةركفلا ريغ تاكرحلاو لاعفألا كلت لثم يف مقدمع نأ ىلع اليلد 3 كلها

 نيب اهارين داقيإو ةوادعلا ةراثإو ممألا نيب ةقرفتلاو نتفلاو لئاوغلاو لغاشملا ثادحإو ١(

 متاغم مهل نإف رسخي وأ رفظي نيقيرفلا يأ مه ةراحبو ةفرح نيملسملا ريغو نيملسملا

 نأ نوديري مث مالسإلا ةيبصع نوعدي مهو ؛تاكيرحتلاو تاكرحلا كلت 3 ننساكم

 عطقب اوحرصو ةموكحلاو ةفالخلا نيب اوقرف اذهلف (نيدلل ال مهل ةيمكاحلاو ةموكحلا نوكت

 نيد نومحازي ةيمالسإإلا ةريغلا ىوعد عم مهف «ةيسايسلاو ةيويندلا نوئشلا يف نيدلا لحدت

 ةبحما عمتجم فيكو «كلذل هنوداعيو ةيسايسلا قوقحلا ةمساقمو ذوفنلاو مكحلا يف مالسإلا

 هدي نم ذوفنلاو مكحلا باصتغاو مالسإإلا نيدل ةموصخملاو ةسفانملا عم نيملسملل ةيبصعلاو

 نم هتوص حب دقف ءانخيشل لغاشلا لغشلا لدعت.يلا ةطقنلا يهو]- ةقيقدلا ةطقنلا هذه ف

 ةفالخلا نيب اولصف امنيح نويلامكلا هئثدحتسا ام ةعدب ىلإ نيملسملا هيبنتل ددر ام ةرثك

 .ةيسايسلاو ةيندملا ةايحلا

 نع ةيمالسإلا ةمألا ليوحت يف برغلا حاحب نأ اندجول مويلا نيملسملا لاوحأ ىلإ انرظن اذإو

 .بيرغتلا ةكرح يف هلشف وأ هحاحب ىدم سيقي ابو «ةقيقدلا ةطقنلا هذه ىلع موقي اهتديقع

 مهدنع نيبتي تح -[هاوس نمع نيدلا ةيمكاح دكؤي ىفطصم خيشلا ىرن نحن اهو
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 نع ةملسملا ريغ رصانعلا ديعبت يف اومكهت ال كلذك ناك ول هنأ اهتمدخو ةيمالسإلا

 مااعرللا ماكحألا نم ريثكب مهلامهإ نع لبق نم نورذتعي اوناك مهو عةمألا ةحاس

 ةفلتخم رصانع اهدي تحت ةموكحلا نأب نيلئاق ناملربلا تاضوافمو ةموكحلا تاءارجإ

 وهاهف ,مهريغو نيملسملا باونلا نم فلؤم اهنيناوق هيف مظني يذلا ةمألا سلجم نأو

 نأل ةصرف تناكف اهنم امهريغ جارحإ دعب مهرايد رايدلاو نيملسملا سلجم نآلا اذ

 نيملسملا بجاو لهو ءاهؤاغلإ لوحف مهدعب اهنع ئغتسا يح مهل ةعوضوم ةيعرشلا

 مهرضي اذامو ءاهيف مالسإلا ماكحأ ةماقإ وأ مهضرأ يف ىراصنلا ةماقإل اونذأي ال نأ

 مهدنع راتخملا رفكلا نإ معن «مالسإلا دعب رفكلا مهسفنأل اوراتخا امدنع رافكلا

 ةرمضملا دصاقملا نم انركذ ام عم تالدابملا هذه نم دوصقملا نأو ةينارصنلا ال داحلالا

 ةيسنخلا ةيفصتلا يف مهو «ةيمالسإلا ةيفصتلا ال (كرتلا) ةيسنحجلا ةيفصتلا نع ةرابع

 ىلإ بارتقا امب مهل لصحي امّبرو «نيملسملا ماوقألا نعو مالسإلا نع قارتفالا :ناتياغ

 .ةيئابروألا ممألا

 :ببسلا وه يدوهيلا ءادعلا

 ةرمضملا ةوادعلا هذه نوكت نأ دعبتسملا نم سيل هنأ هيلع هبنن نأ يغبني اممو

 جبيُك ةروصب ةراتو تاذلاب ةرات انوحن ةهجوتم ىهو اهدياكم نم ةذبن انركذ ىلا

 كثي لاغت هللا قويف:هقلو «دوهتلا ةواده عة نابع ىراسضتلاو 'نيلستملا: قيقادعلا

 لالقتسالاو دحملا اوبلط امهم نويلامكلا نويداحتالاف «ةبحملا ىوعد يف بذاكلاو قداصلا

 هللا ةملك ءالعإو نيدلا زازعإل ال ةضحملا ةيويندلا عفانملا بلح مهسفنأ زازعإل امهوبلط امّنإَف

 لشملا للا نودن وة نقلا ول ولا مهل نوكت نأ مهتياغف ءامهتناهإ كلذ دعب اد لب

 ناك نّمل :لوقي ىلاعت هللاو ءمهحاجت نم هلل ىلإ لصي اذامو لإ هيك اط نذإف «ناوهلاو

 يع و ل

 .(ص.م) ٠١[. :رطاف] ُروُبي َوُه كنلوأ ُرْكَمَو : يدش ُباَذَع ْمُهَل تايسلا
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 .[2؟ :ةدئاملا| «اوكرشأ نيذلاو دوهيلا اونما نيذلل ةوادع سانلا دشأ ندجتل» :لاق
 دهع ىلإ ةدعاصتملا مهتنتفو نيملسملل مهتوادع مداقت مولعمو نومولعم دوهيلاف
 نيدشارلا ءافلخلا رثكأ لايتغا يف دوهيلا ةلمنأ نم ةهبش وذل نإو .' ”نيدشارلا ءافلخلا

 اميس ال نيملسملاو مالسإلا لحجر باطخلا نب رمع لدعألاو مظعألا ةفيلخلا مهيفو
 رشاعم انإو «مالسإلا يف تثدح ةنتف لك أدبم تناك يلا نافع نب نامثع مد يف
 يف اهلئاسم سيردتو ةماحلا عئاقولا كلت نع بيقنتلا يف نورصقمل نيرضاحلا نيملسملا
 امو مالسإلا خيرات بناحألا خيراتب مهملعت لبق بابشلاو بالطلا ملعتيل انسرادم
 بالطلا ربتعيو امي :ربتعنف اهليصافتب نوئشلا نم هئافلحو ديلي يبثلا ةايحب طوحي
 نبأ هللا دع ةيبكتو فرعتنلو يبهذلا هرصع يف مالسإلا تادآب اويذاتي و ةبنايشلاو

 ديغ ةنلظانم مدقق سنا يإ 21 زاتعألا يمك. لب رودلا: نم علا امو ايم

 طبارتو خيراتلا ثادحأب قيقدلا هماملإو يربص ىفطصم خيشلا عالطا ةعس يأرلا اذه رهظي )١(
 لسلست هل حضتا ثيح نيرصاعم نم دوهيلا لاعفأل هتبقارم كلذ ىلإ فضأ «هتاقلح
 .هوص هرق نيح أبس نب هللا دبع ذنم عطقنت مل يلا تارماؤملا

 ةنتفلا نع فلتخي ال هِيَذ ياثلا ةفيلخلا لتق ىلع رمآتلا نإف (لئاوألا :نيملسملا روصع ذنم
 ىلع رمآتو هن بلاط يبأ نب ىلع هيلأت ةركف قلطأ يذلا أبس نب هللا دبع اهران لعشأ يتلا

 يذلا ىليئارزد نع فلتخي ال اذهو هديس مكح يف دالبلا تاروع ىلع ةينطابلا نم وهو هللا

 نيب عارصلا تناك ١ .صربف ةريزج زيلحنالل زجتحاو سيوسلا ةأنق مهسأ هم وقل ىرتشا

 ض ظ ١794(. ص برعلاو يلاوملا
 عباصأب ريشت يلا ةياورلا يف يربطلا هاور اب رابحألا بعكل هماقا يف ىفطصم خيشلا داقنإ )١(

 .هذ باطخلا نب رمع داهشتسا يف ادي هل نأب هذ بعكل ماهقالا

 .ربخلا اذه ةحص ىدم ىلاعت -هللا همحر - ىبهذلا روتكدلا شقان دقو

 ,مايأ ةثالث يف تيم كنإف دهعا :هل لاقو مايأ ةثالثب هلتقم لبق رمع ىلإ ءاج هنأ هتصالخو
 دجتل كنأ :رمع لاق ةاروتلا فو ءلجو زع هللا باتك ف هدجأ :لاق" ؟كيردي امو :لاق
 ئف دق هنأو كتيلحو كتفص دحأ نكلو ءال مهللا :لاق ؟ةاروتلا يف باطخلا نب رمع
 .كلجأ



 57 ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا

 يف هيوري ام نأ امك «هيوري ام لك ف ةحصلا مزتلي مل ريرج نبا نأ يبهذلا خيشلا ىريو

 .بذكلاو قدصلا لمتحت ىلا رابخألا ليبق نم نوكي نأ ودعي ال هخيرات

 اجتحم هيلإ ضعبلا اههجو يلا تايرتفملا ىلع اًدر رابحألا بعك نع ييهذلا عفادي كلذك

 ,مقافنصم يف ثيدحلا خويش نم هل جرحأ نم اًيصحمو «هيف ةباحصلا مالعأ ضعب تالاقع

 ىوط هنأو «هنيقي قدصو هنيد ةوقب ليلحلا ياحصلا اذهل دهشي ام هلك كلذ نم اًصلختسم

 :اهنايب ينالا لماوعلاب كلذ ىلع نهربيو ؛صلاخلا نيدلاو ضحنا مالسإلا ىلع هبلق

 هنع ىورو رمع بحصو ةنيدملا نكسو ه رمع ةفالخ يف روهشملا ىلع ملسأ هنأ :ًالوأ

 يف ابعك نكاسي نأ لقعي الف -مهلملا يرقبعلا وهو- رمع ةفالخ يف مورلا وزغ يف كراشو
 .همالسإ فو هيف عودخم وهو مورلا وزغل نيملسملا شيحج يف هبتكيو هبحاصيو ةنيدملا
 .ةعساو ةفرعم ةيمالسإلا ةفاقثلاو ةيدوهيلا ةفاقثلاب هل ناك :اًينا

 ْ تع نينوي ىلع ءاماطلا ملقا هانت
 للح ثيح بعك ىلإ ةهجوملا تاماقتالا دينفت يف -ىلاعت هللا همحر- يبههذلا خيشلا بهسأ دقو

 ثحبلا اذه ىلإ ميركلا ئراقلا ليحنو «هقيثوتو هلدع يف كشلل ًالاحم عدي ال امم اهلك لاوقألا

 :ةيواعم ناسل ىلع ةدراولا انعوضومم تارابعلا هذه قصلأ ةشقانم. طقف انه نيفتكم « ميقلا

 .(بذكلا هيلع ولبنل انك انإ)

 هذه دعبي امب هنوحرشي «-يبهذلا روتكدلا- لوقي امك مهدجن ثيدحلا حارش ىلإ عوحرلابو

 هيلع ولبنل انك انإو) لوقي حتفلا يف رجح نبا حرش يفو «رابحألا بعك نع ةعينشلا ةمصولا
 :تاقثلا باتك يف نايح نبا لاقو «هب انربخي ام فالخب هنع انربح ام ضعب عقي يأ (بذكلا

 ف ريمضلا هريغ لاقو ءاًباذك ناك هنأ دري لو «هب ربخي اميف اًنايحأ عطخي نأ ةيواعم دارأ

 .هوفرحو هولدب موكل بذكلا مهياتك يف عقي امّنإو ءبعكل ال باتكلل (هيلع ولبنل) :هلوق

 دصقي مل نإو هثيدح ىلعو بعك ىلع هدوع حصيو «باتكلا ىلع هدوع حصي :ضايع لاقو
 فالخب ءيشلا نع رابخإلا وه لب «دمعتلا بذكلا ىمسم يف طرتشي ال ذإ هدمعتيو بذكلا

 هب ربخي يذلا ضعب نإ :يزوجلا نبا لاقو ءبذكلاب بعكل حيرجت هيف سيلو «هيلع وه ام
 .رايخألا رايخأ نم بعك ناك دقف الإو ءابذك نوكي باتكلا لهأ نم بعك

 دحأ رابحألا بعك نأ الإ) :هلوقب بعكل ةيواعم فصو كلذ ىلإ يهذلا خيشلا فيضيو

 همحر - ةيواعمف «نيطرفمل انك نإو .(راحبلاك ةياور يفو) رامثلاك ملع هدنع ناك نإ «ءاملعلا

 ,بعك ملع يف طرف هنأب هسفن ىلع مكحو «هترازغو ملعلاب بعكل دهش دق -هللا
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 رفظ مامت- ىليئارسإلا ريهشلا يداحتالا (هوص هرق) ()هعلمن رارق هغلبأ دقو ديمحلا
 دع نم دض «ةيمالسإلا ةموكحلا ىلع مالسإلا ردص يف مهتنتف تأدتبا نيذلا دوهيلا
 ةيمالسإلا ةموكحلا نم (نيفص) ةعقاو هتمدعأو هتمده ام ءايحإو ءاشنإ ةرقنأ ةيروهمج
 دوهيلا اونمآ نيذلل ةوادع سانلا دشأ ندجتل# :ىلاعت هلوق ىلإ دوعن «ةدشارلا

 مقوادع ةقامعو مهتنتف ةدش انركذ دوهيلاف .[86 :ةدئالا] ]4اوكرشأ نيذلاو

 نادلألا نامصخلا ناذه قفتاف ءاوكرشأ نيذلا نم نوينيداللا نويلانكلاو نويداحتالاو
 اندالب جراح يف اًموق وأ ةلم دحت نلو «ةفالخلا ةلود ربادو انرباد عطق ىلإ دمعو
 الو ,.مهيتدوعو مهيلصأب دوهيلا الإ مهعم نييلامكلاو نييداحتالا ةدوم تماد هلحادو

 ماوقألا نم ناك ولو مهريغ ةكلمملا لحخاد يف مهتقادصب قوثولا يف مهيلع ساقي
 ايكرت يف مهئادتعا نم ملسي مل اذهلف ءكلذ يف مهل دعت ال كارتألا نإ تح «ةيمالسإلا

 "”دوهيلا الإ اهكارتأو اهسكارشو اهماورأو اهنمرأو اهداركأو اميرعو اهنابلأ نيب ام

 ىلع مدنيو رسحتي نأ لقعي لهو ؟باذك لحرل ةداهشلا هذه دهشي ةيواعم نأ لقعي لهف
 مولظم اًبعك نإ مهللا) ؟ءامسلا يحو يف فرحيو هللا بتك ف سلدي لحر ملع نم هتاف ام
 اهمظعم تاياور هيلإ بسنف هما لغتسا ملاعو نومأم ةقث هنأ الإ هنع لوقأ الو ؛هيمهتم نم
 1.0/١9 ١( ص) (ةلهجلا نم رامغألا اهلبقتيو «ةماعلا ىلع كلذب جورتل «ليطابأو تافارح
 .يبهذلل فتايالا ربعألا

 ثيدحلاو ريسفتلا يف تايليئارسإلا :يبهذلا نيسح ديسلا دمحم روتك دلا خيشلا باتك رظني

 -ه١791١1 نابعش نوثالثلاو عباسلا باتكلا -ةثلاثلا ةنسلا- ةيمالسإلا ثوحبلا ةلسلس

 ١(. 10 ص ىلإ ١١5 ص نم) .م١917١ ةنس ربوتكأ
 سدقلاب يضارأ ءارش لباقم مهقوشر هضفرل ديمحلا دبع ناطلسلا نم دوهيلا سئي امدعب ( (١

 نم يفشتلا يف ةدايزو .هدض بالقناب مايقلا انحضوأ امك ةمغنودلا دوهي ةطساوب اوعاطتسا

 .(هوص هرقإ) يدوهيلا اذه لزانتلا باتك هل لمح «ناطلسلا

 نم دحأ نكي ملو) :يربإ تربره لوقي ءاهءارو نوفتخي دوهيلا نأ ثادحألا تبثأ اذكهو (؟)
 ىف اًيسيئر اًرود بعلتس (ةمنودلا) ب ةفورعملا ةرومغملا ةئفلا هذه نأ أبنتي نأ ؤرجي سانلا

 لولحلا :يواضرقلا فسوي/د نع ًالقن) !خيراتلا ريس يف ةريطخ جئاتن اهل ناك ةروث
 ١(. 57ص ةدروتسملا
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 نم مهذاختا دارطا مالسإلا خياشم نم اّيلو الو ةجيلو مهذاختا درطي مل هنإ نيحو
 ظ .ماخاحلا ءاسؤر

 ءادعأو ةوادعلا يرهظم ءادعأ مالسالل تيأر ةريصبلاو ةقيقحلا نيعب ترظن اذإ

 ةديكم مهافحخأ ءادعألا ربكأو يناثلا مسقلا نم نويلامكلاو نويداحتالاو ءاهيرسم..

 نم مهب نعتفا نإو مهلاعفأو مهلاوحأ ىصقتساو مهايالب قاذو مهالب نم كلذ فرعي

 دعت نه. رمارو مها وماب فرع انما ىكاقألا و :ةيدلالا "ةلا] ذي هني, رع يعم
 نويداحتالا رَمَع دقلو "ماعلا ةسايس يف ةذفانلا ةيرسلا تايعمجلا نم مهترهاظم

 لولا ةاهرتورعل وقرا ةاذلاب نه ريتك راسو ق1 جا نبعا كن نق وي نيكلاو
 تقيض اهدهع بيرق يفو راصعألا يف ةميظعلا ةلودلا تراص يلا -ةينامثعلا :يأ-

 سليارط) يف نييلاطيإلا نيبو اننيب برحلا ءدب دنع ينامثعلا ناملربلا يف ىرج ام ركذأ انهو )١(
 ناكو دموي ةيداحتنالا ةرازولا سيئر اشاب ديعس بلطب ةيرس ةسلح تدقع لقو (برغلا

 ارق نأ قفئاق::ياوتلا نم .ةرازولا كلي ةقثلا تاوضصأ نالجتما سلا :ةهدقع. نم: ضرغلا

 دقو هوحأ هيلإ اهلسرأ ةلاسر ناعمدت هانيعو برغلا سلبارط بئان (كب يحان دومحم)

 ةموكحلا عنصت اذامو نوعنصت اذام ىحأ اي :اهيف لوقي مايأ ةرشعب ندا عدي: لبق :تيبك

 دئاقو يلاولا تعدو اهنع ىربكلا عفادملا تبحسف عافدلا تاودأ نم اندالب تدرج دقو

 نامز نم نييلاطيإلا فحص عبتتأو علاطأ انأو امهريغ امهماقم مقت ملو ةناتسألا ىلإ شيجلا

 زاهتنا بجيف هتقو اذه نإ :ةلئاق سلبارطب لالتحالا ىلع ةموكحلا ثحت مويلا اهارأف

 نوءانبلا مهو ناقيرفلا الإ مهفلاخي ال ايلاطيإ يف بازحألا عيمج عورشم اذهو ةصرفلا

 نوك لاح كارتألا ىلع لوصن نأ انب ردجي ال نولوقي مهو «نويكارتشالا مهعبتيو رارحألا

 ام اذه ؛كانه مهزكارم عزعزت ىلإ يضفي كلذ نأل «رارحألا نيئانبلا يديأ يف اهتموكح
 هب اودهشي مل نإف «نيتئام نم رثكأ باونلا نم يعم هعمسو (داقوت) بئان انأو ىنذأب هتعمم

 ئراقو عنولمعي اوناك 5 مهدولجو مهراصباو مهعم مهيلع دهشي موي ل ودهشيسف

 ملف نامزلاو لاحلا يف رثأ هنكلو داحتالا بزح نم ناك -كب ىجان دومحم نيعأ- ةلاسرلا

 يضام نم ربتخيو ربتعي نمل ةربع هيفو .ىيش لك قطنأ يذلا هللا هقطنأو ءهسفن كلمب

 مل امك «لاحلاو يضاملا نيب ةطبارلا مهف رظنلا باحصأ ىلع رسعي ملو ءمهاحو نييداحتالا

 اولحد مهنم دفو لوأ ناك نيذلا نييلامكلا ىلإ افاونع بلقت دعب لاحرلا نم امهمهف رسعي

 .(ص .م) .(قرشلا لفحمإ) اولزن اشاب تفأر ةسائر يف ةناتسآلا
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 يف مهفاوخإ يديأو مهيديأب تطحنا هتمصاع برقب نانويلا شويج ىلع ةكرعملا
 مهب ىغطي مث نانويلا نم ريمزألا ذاقنإ اًرخف اهلدعي لاح ىلإ تطبهو «نامز لقأ
 اهدجمب ةئاهتسالاو ةلودلا كلت ىلع جورخلاو يغبلا قح مهلوخي ىح رعفلا اذه
 ةاغلم ةلودلا اولعجف اهيف اعوضوم ناك ام لك رييغتو «ةيونعملاو ةيداملا اهتيصخشو
 عابت ّيلا اهبتك رودو اهيلماعو اهيملاع ةنايدلا لهأو اًصصلت ةسايسلاو ةفارخ ةفالخلاو
 مهئابآ نم ةمألا بسن اوعطقو ةلازإلا ةبجاو ةلاضف اهلك ةعلاطملل نزخت وأ اهيف
 نم نيديرم ةكرشملا ةيسدملا ةديعبلا ءابآلا ىلإ مهب اوبهذو «ةيمالسإلاو ةينامئعلا ةبيرقلا
 كرتلا ةمأ اوكرتف اًضيأ ةيمالسإلا ممألا رئاسب مقتاقالع عطق باستنالاو عطقلا اذه
 ءالؤحل بح ةيمالسإلا ممألل كلذ عمو نييمالسإ ةوخإ الو ءابآ الب ةنيكسملا ةملسملا
 :لاق ثيح سارف يبأ رد هاوي 5ع ةيدح موي لك محرلاو قرطلا عاطقلا

 بونذلا رفتغم دغم ملظلا ف ىهانت َنِإو نيملاظلا ضعبو

 ال متنأ مأ اذه رحسفأ نوبعلي مكب ىلا بيعالألا هذه ام مالسإلا لهأ ايف

 0 اننيعأ ةرق (ةنردأ) نأ اًمويو ءانحور (ديرك) نإ نولوقي اًموي نورصبت
 ةيقابلاو ىربكلا برحلا ف ةعيضملا انتادلب عيمج نع انل ضوع (ريمزأ)و انتبعك
 ب ةيمالسإلا انتفالحو ةينامثعلا 0 نعو انيديأ يف ةيقابلاو ىربكلا 0

 انلصأ جوحأيو اننطو (ناروطلا)و انيلع دايك اهعتةناعي لا نودع ويوم ءانسلا
 نيذلا نيينمرألا ضعبل اًصاصتقا نوقنشي مهارت (نيسحلا) دحل لداعملا اندج زيكنجو

 ملسم قنش نورثكتسي مث نيملسللا نم ايف امج 14.5 ماع مةنطأ) ةروث يف اولتق
 برحلا لالخ يف نمرألا ىلتقل -(نايلزاغوب) ءاضق ماقم مئاق كب لامك- دحاو
 ةسكارشلاو داركألاو نابلألا نودعي ةراتو نمرألا نم ءادهش نوري ةرات «ىربكلا

 نم ىلع اولبقأ اذإف نطولا ةنوخ ةينامثعلا نيطالسلاو ةيمالسإلا ءاملعلاو برعلاو
 اوبضغ اذإو «ملسيو هيلع يلصي مظعأ اًريمأ هولعج مهلضأو سانلا لذنأ نم اوءاش
 نوعضي نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل هيلع اورطمأ نيملسملا ةفيلخ اوطخسو
 دوسأ اًياتك هنومسيو مهروهظ ءارو هللا باتك نوذبنيو عيضولا نوعفريو فيرشلا
 نيملسملاو مالسإلا اوذختا دقو اًبجع قلي مهدباكي نمو ءءادوس ةوق نيدلا ةبصعو

 نيدلا نئاح اذه اولاقل مهأوانو هتضور نم عي هللا لوسر ماق ولف ءاّبعلو اًوزه
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 ريصي هوناه امو اًميظع ريصي ناسنإلاو ناكملا نم اومظعأ ام نأ لصاحلاو 2 ”.طولاو

 .كلذ لك ف مفوقدصي مهنم هلل ىده نم الإ نوملتملاو انيهنم

 اديس مويلل مويلا نوكي ىتحو اهتخأ نيعلا لضفت ىتح دجلا وه

 عرشب رونألا عرشلا نوسبلي اًموي مهارت كلذلف ؛هيده ىلإ مهدايق نوملسيو مهيلع

 ظ ل اعتملا

 انم نكي مل ولف «لبق نم انركذ امك اهيف اوبلغو نانويلا ءافلح دض ىربكلا برحلا

 تاعقاو عقت مل امك اًدادرتساو اًعايض ريمزأ ةعقاو تعقو امل برحلا كلت يف جولولا

 نكي مل ول مث ءاًدادرتسا اهلثامب ملو اًعايض ريمزأ اهنم لك لثام ىلا ةميظعلا دالبلا

 انم تعاض لب «ريمزأ دادرتساو دالبلا كلت عايض مدعب انحبر رصحنا امل جولولا كلذ

 تاوهتنا ولو ءاهلثم روهدلا حمست 1 ىمظع ةصرف برحلا كلت : يف ةدياحا كري

 نم ةريخألا راصعألا يف 0 ةلودلا هتدّقف ام اب .كردتسي نأ نكمب ناكل

 كلت عم مويلا اهتحار يف دحوو اهتمأ ءامد نم ةرطق كفس الب اهتايداصتقاو اتاسايس

 ."”لك وأ وضع وأ سفن هنم لق ام نينويلم غلبي شيجو هفرم بعش ةعيسولا ةحاسلا

 ىلع ضرتعي نم لكل نايغطلاو شطبلا ةوقب مهسفنأ اوضرفو هاوفألا اوممك دحلا اذه ىلإ )١(
 نطوتست ىلا داركألا لئابق تراث دقف «مالسإلاب يداني توص عفترا اذإ اميس ال كروتاتأ

 ايحيو ةرقنأ ةيروهمج طقست) ةيودملا اهتحيص تعفتراو «ةيناريإلا دودحلل ةرواحلا لابجلا

 ضقتناف (مالسإلا ذاقنإ) يغبت ةرقنأ وحن ةيراضلا اهلفاحح تفحز مث (ةفيلخلاو ناطلسلا

 ءارو زيلحنإلا نأ ةجحب ةداتعملا هتقيرطك بعشلا عدح نأ دعب لامك ىفطصم اهيلع

 الانعز ةيمالغاو» اذا زك تفرح كيسنلا  ..ناتلل امعظ اهلك :كافسؤرك  تيقايور٠عقاركالا

 لامك ىفطصم :جنورتسمرأ) .اهافطأ لتقو اهؤاسن تبصتغاو ءاهليصاحم تفلتأو «اولتقو

 1 م ضرع ال ا هييئاذلا“

 دي ؤت برحلا هنو متاع ءاهتحلصم دض برحلل اهوحج ردتسا ةينامثعلا ةلودلا ءادعأ نأكو ك١

 ْْق رظنلا ةداعإ ل انوعدي فلؤملا هيلإ بهذي يذلا يأرلا اذه لثم نأو هااميعسالا اذه

 نيطسلف بورحو ,ةدحاو ةريتو ىلع ريست انئادعأ ططح نأ ودبي دإ «ثيدحلا انخيرات
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(0 

 :برختف ءادعألا نم درتست ريمزأ
 ىرفو ةريثك دالب اذكو ةبرخ تدرتساو ةرماع تعيضأ ريمزأ نإ :املاث لوقأو

 ةدقوملا برحلا ران عيسوتب مهسفنأ نويلامكلا اهكرت لوضانألا يف افولأ اهددع غلبي

 بارخلا عقو ريمزأ فو «للط الو رثأ اهرثكأ يف قبي مل ةبرحخ اهودرتسا مث ريمزأ ىلع
 اهملس ةيندملا ةرومعملا دالبلا نم اًريثك نإ يح «بيجع رمأ اذهو «دادرتسالا دعب

 رارضإلا دنع ءادعألا ىلإ ةيمحو ةيور ووذ مهو بورحلا خيرات نم ىضم اميف اهلهأ
 لالتحا تقو اهلاثم تدهاش دقو «بيرختلا نع اهل اًنوص ةكرعم اهذاختا اوبنتحاو

 لإ ةييصع اقوك مهاقدللا كلت قاانأو ىمظنلا بوخلا ءانثا (قسراسيو نيناثألا

 طئاسوب اهدادرتسال عسل 5 برخن "لعل ءادعألا كا ملست 7-5 ةدلب برف .ةياغلا

 ئراقلا اهيأ نيتلاحلا نيب قرفلا يف ركفف ءبرختف ءادعألا نم درتست ريمزأو «ةيسايس

 اهرطسأ نيب اًفقاو كل هتبتك ام يف رظنلا معنأو مهتينطوو نيدرتسملا ةيهام يف لمأتو
 موتشب كلذ ساقي له رظنا مث لادتعالاو فاصنإلا نع وبنت فطاوع نع اًدرجتم
 .امب نورظان يلا نييرصملا

 نييلامكلاو نييداحتالا يديأ هتبستكا امم ضعب تاحفصلا ةليط انركذ امو ءاذه

 ام ىلإ رصبلا عجراف ةنس ةرشع تس ذنم ةينامثعلا ةلودلا مامز ىلع اوضبق نيذلا

 ةكلمملا ةحسف ثيح نم مويلا اهيلع يه ىلا اهتلاحب سايقلا دنع اهدحت فيك اهلبق

 مهتشيعم ثيح نمو اهتلقو ةمألا سوفن ةرثك ثيح نمو اهبارخو اهترامعو اهقيضو

 ."'ههتحارو مهتمأو مهورثو

 لئام كلذ لك ءاهجئاتن ضاهحإ وأ «ةندهلل اهفاقيإ وأ «يقيقح دادعتسا الب ةرركتملا

 !انمامأ

 ةاعدو نييموقلا ةهجاومل ةجحلا ةمئاق تلاز امو «رباكم لكل ةمحفم جئاتن تاذ ةنراقم )١(

 انلك اكع تيمكارت نقف :فاععنألا قيمت« رظنلو“(ةدتروكشملا ةملقتأل]"“ نيسسعتملاو بيمزقتلا“

 .اوءاش امفيك انؤادعأ انقاسو ءانتمأ لاصوأ تعطقتو انتيصخش تحسمو
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 ةلودلا هيلع تناك ام نيب قرفلا كاردإ ىلإ يدتهت ىح نيترك رصبلا عحرأ مث
 ةنرتقم ةيمالسإلا ىربكلا ةفالخلاو ةينامثعلا ةنطلسلل ةعماجلا ةمظعملا ةلودلا) بعأ

 نيدعسلا نارق نم ىهيأو ىهزأ يه ىلا ةنراقملا كلت هتعبتتسا ام عم ىرخألاب امهادحإ

 نم نهانثراوت ةيعامتجاو ةيبدأو ةينيد تاكلمو تاداعو تالاح نم نيلقثلا دنع

 دئاوف اهدعت ال ةميظع ةميق نهنم لكلو «نمي زاتمت انتمأل تاصخشملاك نكو انئابآ

 ام ردق ىلع مودتو ممألا ةايح امب موقت ىلا ةنيزرلا اياجسلا يوذ ماوقأ دنع ملاعلا

 (ةيموقلا ةينيداللا ةريغصلا ةلودلا هب ٍنيعأو «مويلا هيلإ تلآ ام نيبو (اهنم نوظحي
 هبشتلاو يمالسإلاو ينامثعلا اهيضام نع اهتقالع عطق يف ةيناقلبلا لودلا ىدحإك

 امنإو لب بعشلا ةرادإب اهدايقناو اقراضح يف ال مالسإلا نع دعابتلا ف ةيبرغلا ممألاب

 ىلع ةينبملا ةيسنحلا ةيبصعلا ءاشنإ يف اًضيأ دهتحتو «ءاهتادارإ تحت مقدارإ قحست

 الوب اه يضع كالت نم قويت ل هناراوب فدعا ةفرقلا كفانا طوب فاقول
 حالس ةيكرتلا ةبحملاو ةيسنجلا ةيبصعلا امنإو ؛مهزئارغو مهولقب اهيلإ نوقاسني
 اهيأ مكحاف مهيلع نوزتعيو ممألا لبق كرتلا ةمأ هب نولتاقي نييلامكلاو نييداحتالا

 لهأ هنأ ةلئاملا تابلقتلاو تاروطتلا هذهب اًريكفتو اًملع تطحأ امدعب رصبتملا ئراقلا

 .'"”ءاعمج مهب اوءاسأ وأ اهتمأو كرتلا ةلودبو ايكرت يف نويلامكلاو نويداحتالا نسحأ

 اشاب تمصع حاحب ةيهام كل فشكنت اهب قادحإلاو قئاقحلا هذه ىلإ قيدحتلا دعب كلعلو )١(

 لودلا برغت مل تالود هاجت اًحاحُب هنوك ىلإ حاجنلا كلذ ءاقتراو (نازول) رمتؤم يف
 ةقيتعلا تاباسحلا احم يح ءطقف نانويلا ىلع رصتقت ملو اهومش ةزوح نع ىربكلا

 تمصع نأ عم «ديعب دهع ذنم اهاَقُنُأ لمحت ةينامثعلا ةلودلا قتاع ناكو مهعم ةيزايتمالا

 تبحر امي ضرألا قيضي ملو ااديمو برحلا ناديم يف زيلحنإلا ىلع هحالسب رهظي مل اشاب

 .نازول رمتؤم يف هرفظ مهمع فيكف نانويلا ىلع اهقيض امك مهيلع
 اقيدنز ريرحنلا ملاعلا ريصو ةرئاح ماهوألا كرت يذلا اذه

 رسلا اذه|-مهفاملرب ف قيمعلا رسلا اذه ىلإ ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازولا راشتسم حمل دقو

 ةيجراخس ريزو ىلإ ةبسن (نزرك) ةدهاعم اهنمو «دعب اميف قئاثولا هنع تفشك قيمعلا
 ىلإ اهلمحي ةلاسرب ندنل ىلإ ونونيأ تمصع هليمز لامك ىفطصم دفوأ دقف «كاذنآ ايناطيرب

 نورد علك وربك ةيرررللا ربما انك قل ردنا ةرغااةزارلن ادق اذان ب هيد نا لوقو والفل



 ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا لس لل نسسشدل عل ب

 .لوضانألا ف يكرتلا رصنعلا الإ قبي ملو دالبلا رثكأ انع تحخلسناف انبناج

 (موحان ميياح) اطيسو اهنالخ لخدو ةليوط ةدم ترمتسا تاضوافمو تائداحم دعبو
 اودوعت نأ ىشخن اننإ) زيلحنإلا در ناك دقف اذه عمو ..ايكرت يف ربكألا دوهيلا ماخاح

 طورشلا هذه لامك ىفطصم ضرع انهو (مهقدحول ةاونو نيملسملا عمجج زكرم اوحبصتف
 :مهيلع ةعبرألا

 .ايك رت يف اًيئاه ةيمالسإلا ةفالخلا ءاغلإ ١-

 .مالسإلا عم ةلص لك ايكرت عطقت نأ -؟

 .ايك رت يف ةيقابلا ةيمالسإلا رصانعلا عيمج ةكرح لشو ديمحتب ايكرت نمضت نأ ٠-
 .تحب يندم روتسدب مالسإلا ىلع مئاقلا ينامثعلا روتسدلا اولدبتسي نأ -

 -[(74١ص مالسإلا ةحفاكمل ةيرامعتسالا تاططخملا :فاوصلا دمحم خيشلا باتك رظني)

 كلت نع ثحب ىرح دقو مهدالب ىلإ ةلود لك بودنم داعو هلمع (نازول) رمتؤم متأ امدعب
 خيرات يف هلثم قبسي مل يسايس مازهنا اهإ :الئاق اهيلع باونلا ضعب ضرتعاف ةدهاعملا

 هذهب اوحنم ام رثكأب اودافتسا ام ىمظعلا برحلا ىلع انوبلغ ولو «كارتألا هاحت زيلحنإلا

 ةميدقلا كرخلا يلود نيب قرفلا ثيح نم ةلأسملا نزوب كيلع) :راشتسملا لاقف «2ةدهاعملا

 ؛لامك ىفطصم ةطساوب اهضرغ ارتلحنإ تققحو ]-(ةدحتم ةيلم ةلود مويلا يهف ةديدجلاو

 ةعوطع نع ذاتك اديأ نيلكالا دبا قت ةط ةادآ فاك هنأ سفك نأ لهدم كفو
 ىفطصم ذاتسألا امي انأحاف ىلا ةديدجلا تامولعملا ميركلا ئراقللو ءدودح الب دوهيلل

 تارباخملا يديأ هتفقلت ايكرت يف لوألا لحرلا كروتاتأ حبصأ امدنعو) :لوقي ذإ ندعسلا

 يف ارتلحنإل اًريفس نيرول يسرب ريس نيع امدنعو ءاهدي يف ةبوعلأ حبصأ نيح ةيناطيربلا
 تافلملا -ةداعلا يه امك- هدي تحت ةيناطيربلا ةيحراخلا ةرازو تعضو (ىرغصلا ايكرتإ

 يلا ةيسفنلا تاليلحتلاو تاساردلا عيمج هيلإ تمدق امك «ةقطنملا يف ارتلحنإ ةسايسب ةصاخلا

 ىلع فكع دق نيرول يسرب ريس نأ ودبيو ءايكرت يف لوألا لحرلا ةيصخش ىلع تيرحأ
 ريلجالا نه ييرحسلا سفنلا ؟يذع ةدتانبا اهروض. ره انك لامك نقطسم ةعيلط ةساود

 لعج يذلا بولسألا هعم سراح أدب مث ..هصخش يف ةوقلاو فعضلا يحاون ىلع علطاو

 كروتاتأ لعج يذلا دحلا ىلإ ىمظعلا ةقثلا نيرول يسرب ريس يف قثو يح«ةعيط ةادأ هنم

 ثدحي مل يذلا رمألا ةيكرتلا ةيروهمجللا ةسائر يف هفلخي نأ قاطيربلا ريفسلا ىلع ضرعي
 -[(ةيدوهيلا ةسايسلاو نويهصلا ركفلا باتك نم ؟8١7ص) !!خيراتلا يف هلثم

 ىلع اهلامتشاب ملاعلا راطقأل ةميمعلا اهتاقلعت نع ةعطقنمو ةدودحملا ةرئادلا هذه يف ةروصقم



 501 | ب با ل ا شا ةيئامثعلا ةقالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا

 ترضأ يلا مهلاعفأ ىلع راكنإلا ريغ العف ةدملا هذه يف اولعف ام مهوضراعمو

 يف مهتيبولغمو مهلوخد اهيلإ انب ىضفأ يلا ةيعيبطلا ةجيتنلاب نويداحتالا اهعاضأ

 ىلع مالكلا اذه رهاظب لدتسي نأ نم هل عنام ال لفاغلا ناك نإو ةيمالسإلا ىربكلا ةفالخلا

 ملست الو امي أبعي ال ةدحتم ةيلم ةريغص ةلود نم مك هنأ لاحلاو «ةرضاحلا كرتلا ةلود ةوق

 نانويلا لبق نم ةينامثعلا ةلودلا ترهظ مكو ءاهشيجب هتبلغ نم دنع الإ بساكمو عفانم امل

 تازايتمالا ءاغلإ يف كلذ عفن ام نكلو (ةنتآ) باوبأ ىلإ (ايلاست) نم اهشيحب تيهتنا يح

 ةبيرق ةيبولغم. ةبوشم نكت مل نانويلا ىلع تابلغلا كلت نأ عم ةميظعلا لودلا دنع ةيبنحألا

 .(نازول) ةدهاعم نمز يف تناك ام لثم لودلا ككئلوأ هاحت دهعلا

 خيل: ةريجألا مالا ف اهنأ هانركت يذلا قوعلا نيعلا نع ةبك ثلا :قشوو نير ىحلاز دقو
 (مصاع دمحم) اهبتاك لاق ثيح ةرقنأ فحصو ةناتسألا فحص نيب فالخلا اهيف ثدح

 تلاز ال ةيزيلحنإلا دئارحلا نأ سنن مل" م917١ ربمفون نم ٠١ يف اهرشن ةيسيئر ةلاقم يف

 ةموكحلا لكش ماد ام هنأب هسفن يف ةطلسلاو ةفالخلا عمج يذلا نيدلا ديحو مايأ يف بتكت

 كلت لعج الو اهيف ةملسملا ريغ تايلقألا ىلع ةاواسملا ةدعاق قيبطت نكح الف ايكرت يف

 مساب (رفيس) ةدهاعم اهيوتحت تناك يلا ةشهدملا دويقلا نأو ةيرصع ةموكح تاموكحلا

 ةزئاحلا ةموكحلا يأ ةموكحلا نم لكشلا كلذل ةيعيبط ةجيتن امَّنإ «تايلقألا قوقح

 زيلحنالل ناك نإ هنأ كل رهظي كءاطغ كنع انفشك امدعب ئراقلا اهيأ كلعلو ."ةفالخلل

 ارارمتسا اوناكو هتلودو هلهأو مالسإلل ديكلا يف ريفو ردقب اومهاس زيلحنإلا نأ ثحباو]-
 ثاريم نم بيصن ربكأ ىلع اولصح دقف «ثيدحلا رصعلا يف ةيبيلصلا بورحلا تالمحل

 .ةينامثعلا ةفالخلا

 بو هنع علخ ”بولئاد" (نهاكلا) نإف ءاضيأ رصم يف عقو امه دهشتسن نأ انتوفي الو
 ضماني ناكف «نرق عبر لالخ يف اهسرادم ريدي ةموكحلا ةمدخ ف لخدو تونهكلا

 نأ مهفاملرب يف هللا هازخأ :لوقي (نوتسدالح) ناك و ..ةلصاواتم ةيرس ةشهانم ميركلا نارقلا

 ص ةيبروألا عماطملا مامأ ايسآو مالسإلا :غنوي نيجوأ) !!ملاعلا اذه يف ربلا لصأ نآرقلا

 لب نيدلا ديحو ناطلسلا عم زيلحبإلا قافتاب ديكلا كلذ عقي مل ةفالخلا ةلود ديك 7 ١[-

 ماقمو ةفالخلاو ةلودلا ىلع اهجوتم ةيلامكلا ةيكرتلا ةموكحلا لاجر عم مهقافتاب عقو
 ؛نورتفي امو مهرذف هولعف ام كبر ءاش ولو .ديحما دبع ماقمو لب هيلإ راشملا ناطلسلا

 -(صاعر



 ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا سبب مل لل _ ؟

 لودلا لالحإ دنع مهيديأب ةرازولا تناك نيذلا مهوضراعم ال ىمظعلا برحلا

 ةايلامكلا  كتاسلك عم اهوعاضأ نيذلا ةوواغذلا"ضاملك .:تففتا نإو ءامي نانويلا

 قافتاك نيضراعملا ىلإ اهتمت فذق ىلع ًالوأ اهتعاضإ ف نييداحتالا اوكراش نيذلا

 اهعاضأ لجأ «هبحاص ةءاربب امهنم لك ةداهشو ريغ ىلإ اهفذق يف ةيانحلا يكيرش
 نيبو اننيب فالح ثادحإ نع اًررحت اهدادرتسا ىلع نوضراعملا مدقي ملو نويداحتالا

 ف نهتمواقم ةباثع لالتحالا يف مهتمواقم نأ اننغلبأو ءاهنللحأ ىلا ىربكلا لودلا

 ءيش دعب ئفطني ملو انايإ نهتبلغب تمت ىلا برحلا ءاضقنا نيح ىلع اذهو ءرطخلا
 ىلع رساحتي اقالافينر نم لجو. أ أ 0ةيولقم هل وو اف «انيلع: ننهقتحيب قارا نم
 يذلا لاملا بر نيعب ةلئاهملا اهبقاوع ةنياعم دعب برحلا كلت فانئتسا ببست ةكرح

 اهحبر ءادب اهراسخ برج دق ةراحم قيرط يف هعضو نع هيلع زرتحيو هيلع طاتخي
 رطحخ ديدحت نم فكلا دع ولف «همامأ لاقي نأ امك طيحي الو «همامأ راسخلا راثآو

 نييناملألا عيمج ناكل هتيحضتو نطولا ةنايخ ةيعطقلا ةيبولغملاب اهئاهتنا بقع برحلا
 برحلا فانئتسا اوبناجو ةيبولغملا ماكحأل اوعضخ نيذلا نييراغلبلاو نييواسمنلاو

 مهتنسلأب نينس ذنم زيلخنإلا اولداج نيذلا نييرصملا نإ ىح اهيحضم مهفاطوأ ةنزح

 نم ءاقترالا كلذ يف اوسحأ امل ءاجيملا ىلإ ءاجهلا نم اوقتري مل نكلو مهمالقأو

 يذلا مهوناقو مهقطنم ىلع ءانب اًضيأ ةنوح مهتمأب فصعت يلا راطخألاو راضملا

 نم مهفاطوأ ةعاب ةنوخ هب مهودعو كارتألا نم نييلامكلا يضراعم ىلع هوقبط

 0 ةينظور او ةنيمتللاب ةولاوكلا نعال هك ولكل

 وهو نيرا ىلح مانتلا] رايظنا) فيهن ةيسلا# انزال قرف نييرتطملا قيوم انني نأ عم )١(
 يف ةيبولغملا ةرارم انقذو اهب لودلا انبراح ىلا ىربكلا برحلا ةحيبصب انترازو ةفداصم

 اهيلإ مهاعدو اندالب ىلإ ممي ءاح امنإو اننوفرعي مه الو زيلحنإلا فرعن ال اننإ مث . اهرخآ

 رداع اهداف شاف طار نويل ديككل نإ رحت نورد ال: ناقل نجوا: قار عدلا :لودفرب
 ف اوموديل نييلامكلا داسحأ يف نييداحتالا حاورأ ةداعإ اننضرأ يف زيلحنإلا ىعسم ناكف

 يف ضرغل كارتألا نيبو نييرصملا نيب ةقالعلا داسفإ يف زيلحبإلا حم ]-انتمأو انتلود داسفإ
 اهلصفو ةيرصملا ةينطولا ةركف ةعاشإ هيلع اودمتعا ام نمض كلذ يف اودمتعا دقو ءمهسفنأ

 .ةيمالسإلا ةطبارلا نع



 1 ١ ######___---+بلىلمارلااا ست ةينامثعلا ةقالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا

 يذلا -هللا همحر باشلا رصم ميعزح لماك ىفطصم يأر انه ركذن نأ يغبني ءفاصنإللو

 يف بتكو «(هلوق دح ىلع ةيمالسإلا ةلأسملاو ةيرصملا ةلأسملا نيب ةلصلا ةقيقح ىلإ هبنت

 رصمل اهلالتحا موي ذنم تلمع لا ارتلحبا طط' نم ارذحم (ةيقرشلا ةلأسملا) هناك لدن

 اهدي عضوو اهمدكي الإ ةمالس رصم يف اهدوجول رت مل اذإ «ةينامثعلا ةلودلا ميسقت ىلع

 نوكي لحر ةضبق يف ةيبرع ةفالخلا لعجو ءاهيلإ برعلا دالب مضو «ةيئاف ةفصب رصم ىلع
 !! امل ةلآ

 زيلحنإلا عدي ملو «-[م89١/ رصمم بدألا ةعبطم 778 ص ةمدقملا رظني - ةيقرشلا ةلأسملا

 لادتعالا لهأ ءاحلصلا عقاوم نهوتو فعضت ابابسأ باسحلا لبقو توملا دعب ثعبلا اذهل

 رومألا لك يف بعصف «ماهفألا نع بيغتو هصخت دياكم عاونأب اهيلإ لسوت الإ اندالب يف
 .اهزجعا يح بولغملا ضرأب لتحما بلاغلا ةفصب اقاكر ح ديقو ناطلسلا تاموكح ىلع

 سيلو «ىلوألا ةموكحلا ىلع رسع رمأ لك امل رسي ةيلامكلا ةموكحلا اهماقم تماق املف

 يئغت ال ةوقلا هذه نأل نانويلل ةدراطلا لامك ىفطصم ةوق ىلإ لوحتلا اذه لمحي نأ لقاعلل

 ريمزألا نم.نانويلا درط :لب .هتنيالمو هتدعاسم ىلإ ناسي بش فكاهي اسوق

 انبراحو نانويلا اهيلع فلاح يلا اهتامتتو ةماعلا. برحلا تاعبت نيب زيلحنإلا اهيلإ هقاس دقو

 ذإ امهيلإ دراطلا بجي نأ نع الضف زيلجنإلا طخسيو ةفلاخملا ةوخن يف رثؤي نأ مزلي هعم

 حاتري ال ناسنإلا

 نلو .كلذك سانلا هدع امك هسفن ىلع هرفظ هيلع هرفظ دعي لب «هفيلح ىلع هودع رفظب
 مامأ ارتلحا ةميزمب لقاع عنتقي ال اح |[ لاجك ىفطصم مامأ زيلحنإلا ةيبولغم. لقاعلا عنقي

 ىلوألا ةيملاعلا برحلا نم تجرحو كاذنيح ىربكلا لودلا ىدحإ يهو لامك ىفطصم

 .سمشلا اهنع بيغت ال ىلا ةيروطاربمإلا ةبحاص اهأب تفصوو «ةرفاظ

 لامك ىفطصم (ريوصت) اهضرغ راتسلا ءارو عباصأ اهكرحت ةيليثمت كانه تناك له «نذإ
 اهيلمت يلا طورشلا لبقي يكل كلذ دعب هب ريرغتلاو هبعش عادخلا (نيطولا لطبلا) رود يف
 ةقتاع نع طحت ال نأو هعم حلصلا عقوت ال نأ لقألا ىلع اهعسو يف ناكو) -[؟ارتلجبا هيلع

 همامأ ةبولغم نيعأ كلذك ىءارتت نأ يف مالسإلا اهتديكمم عنقي امنإو (ةقيتعلا دوهعلا لاقثأ

 يف تدجول هلثم زيلحنإلا دحت ال نم لخرلاو مهرئاصبو نيملسملا راصبأ يف هتنتف مظعت ىح
 مدت ال ام موي يف هتايبدا اميس ال هتايبدأ نمو مالسإلا تايدام نم مدهي هنإ ثيح نم هبلط

 يف هتردقو هتيافك قوف تاهجلا هذه نم هتردقو هتيافك ت تتبثأ املف .ماع يف اهسفن ريلخحنإلا

 يه هذه «لجأ]-اندالب نم تبحسناو اهسفنل هتفلختسا لوضانألا نم نانويلا درط



 ةينامثعلا ةفالخلا ءاغلإ ءارو ةيفخلا رارسألا بس لملم ل سا +غ

 نأ حال امم نيملسملا خيرات نم ةضماغلا ةرتفلا هذه اوسرد نيذلل ةريثك دهاوشلاو .ةقيقحلا

 ةرازو راشسم در كلذ ةلدأ نمو .زيلحنإلا عم نيئطاوتم اوناك هتباصعو كروتاتأ لامك

 :هلوقب مهيلع درف نيضرتعملا باونلا ضعب ىلع ةيناطيربلا ةيجراخلا
 (ةديدجلاو ةميدقلا كرتلا يلود نيب قرفلا ثيح نم ةلأسملا نزوب مكيلع)

 .قيلغتلا ١7 ص ةدروتسملا لولحلا :يواضرقلا فسوي /د
 اه قت قرداغ انقا هج 1/6 نم ظني يكربض تطعم ةيعلا»هلاقا ابل[: ا ريخم
 قفتملا نمف .هنم رثكأ مالسإلاو انيداعي نم فلختسا ّىح اقرداغ امو اهلبق اهايإ انترداغم

 لك اهتسايس هدعاست نم وأ مهل ابرحو اليو اهتسايس تراص نيذلا نحن ؟زيلحنإلا نم.
 تلح زيلحنإلا نأ لاحلاو نويرصملا هب انامر ام ىلع نطولا اهنم انعب نحن لهو .ةدعاسملا

 نحنو .ئغغلا تارمغ يف نوضوخي اولظف مهضرأب تلحو يديألا رفص اهنم انجرخف انضرأب
 انرقف اهيف انلام سأر لازامو ؛«ءيشب اهماطح نم خطلتن مل ايندلا بتارم ىصقأ انغولب عم

 نطولا عيب يف ال ءارشلاو عيبلا يف زيلحنإلا ؤفك انرقفل نوكن الو ةراجتلا فرعن الف انفافعو
 انسوفن نم صقتنا ام ألمت يلا اهإ ىح ءاهريغ ىأر نم ىري الف- سانلا عيب ف الو

 زاتمملا اهدوجوو اهحوضوب يهو «ةدش ىكنأب اهيلع عقو ضيرعت ىندأ لباقن -انئاسفنو
 سانأ نحنو .درجلا ماسحلاك اهيلإ ليطتست ىلا :ةنسلألا عطقتو راصبألا لكت انئادعأ نيب

 ساندأ ةرهاطلا انتما بولق يف انناكم. برقتي الو «لطابلا ناطلس دنع قح ةملك انتقدص

 ىلان امو .هرحنو لامك ىفطصم رحس نيب ذئموي يهو امي انامر تناك يلا (سيلوغ مادام)
 اوقلا نيذلا ةيلامكلا ءايقشألا طلست نم ةناتسآلا ىترداغم موي هتيامح ريغ لئان زيلحبإلا نم

 ةرخابلا تبكر نأ ىلإ كب لامك ىلع هل روفغملا ديهشلا ىلع هسفن مويلا كلذ يف ضبقلا
 يذلا مرحلا سيلوبلا طبض امل اهينوطعأ ةيركسعلا دارفألاب ةصاخ ةميدق ةيطغأ عضب ريغو

 لافطأو ناوسن ةلئاعلا نيبو ءاتشلا درب نم انيقت تاودأ الب ةرخابلاو أفرملا نيب انلاحر لمحي

 يكفل
 ملو اندالب نم زيلحنإلا جرخن مل اننأ هتعاب نطولا ةنوح اننوكب مكحلا مهقاس ناك نإف

 اذإف اهنم دالبلا رهطو لامك ىفطصم كلذ لعف ىح ةونعلاو ةدشلاب جورخلا ىلإ اهرطضن
 ةداعسلا هذه لين يف هيلإ نوحاتحي ءيش يأ «زيلحنإلا نم مهدالب اورهطي مل اذامل مهأسا

 كلذل ةيفاك ريغ ةجرد يف هتيمحو مهبعش ةسامح لهف ؛هنع مهعوب رصاقتي نكلو ىمظعلا
 نود هيف هدوحوف رمألا اذه يف هل مزلي ءيش لكو هتراهمو هتأرجو مهميعز ةيافك وأ

 ةبير مهرفو يفو «زيلحبإ نم مهناطوأ اوعاب مهنأ مأ ءلامك ىفطصم انميعز ف هدوجو
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 كلذ ةحص نع رظنلا عطق عم نييرصملا نوناق ىلع مالكلا تينب امدنعو

 تحت كرتلا اوبراح ثيح ىمظعلا برحلا يف مهنم قبس ام مهركذأ هداسفو نوناقلا

 يذلا وهو برحلا ةهبج ءارو نم هورصنو هورزع مهّنأ نم لقأ ال «زيلحنإلا ةدايق
 لاشرملا نأب كيهانو ءاوقاسنال كرتعملا ىلإ مهقاس ولف ةروصلا كلتب مهمدختسا

 شيح ىلع زيلحبإلا رفظ نأب فرتعاو برحلا ءاضقنا بقع مهل هركش نلعأ (يبللا)
 ةمدخلا كلت اوركذ نييرصملا نأو مهتنوعمو مهتمدخب لصح ربلا ةهج يف كارتألا

 مهقاقحتسا ىوعد اهيلع اونب يلا مهججح ىوقأ نم اهودعو يمر ناسلب ةنوعملاو .

 ليزن تنك نيح مهفحص يف ددصلا كاذب انحب تأرق دقو زيلحنإلا هاحب لالقتسالا

 انوممتا نأ كارتألا مهتنايخ نم عقو ام ةرافك يف نويرصملا لعجي لهف «مهرطق

 مهل بيجتسا دقو (نازول) رمتؤم يف نييلامكلا مهتناعتسا نأ يردأ الو «ةنايخلاب
 .مهسفنأ لاحب مهلهج نم مأ نييلامكلا لاحب مهلهجح نم تناك له نامرحلا

 يف لحدتأ نأو مهسفنأ نييرصملاب قلعتي ام يف ملكتأ نأ تدرأ تنك امو

 انتينطوبو انب قلعتت لئاسم نعو انع اوثحب امدنع اوعقو اميف عقأ اليك ةينطولا مهلئاسم
 عم تسلو «لاوحألا قئاقح ىلع نيفقاو ريغو مهتيحالص دودح دنع نيفقاو ريغ

 :لوقي نمم نييرصملا

 انيلهاجلا لهج قوف لهجنف انيلع دحأ نلهجي ال الأ
 لهجلا ةعبت مهملعأ نأ تدرأ نيكل ؛هسنح نم نيدلا ميرغ يضقي نم الو

 اذإف هغمديف لطابلا ىلع قحلاب فذقأ نإو ةفنألاو ةفعلا لهأ ضارعأ ىلع هفاستلاو

 امو تيأر' امو «نييرصملا ةحرد يف اوأطحأو اوئطحأ اًموق تيأر ام نإ ءقهاز وه

 بدأ ىندأ هغوسي ال ثيحب كارتألا يقيرف نيب موحد ف مهتيلوضفك ةيلوضف تعمس

 ةعسلا كلت لوصح ةبيرلا دضعي هنأ اميس ال «ةنامألا ةجح انرقف يف نأ امك باترملل
 لاثمأ يفف جاحألا رملا عيرقتلا اذه نم د الو .مهضرأب زيلحبإلا لولح دعب ةعدلاو

 مهنوناقو مهقطنم ىلع مهانيراج انأ عم «جاحزلا نم رصق ف نكس نم ىماري ال جنرفألا
 مهسفنأ اوناك نكلو مهانملظ امو «نييلامكلا ريغلا كارتألا رشاعم انب هوقبط نيذلا

 (ص .م) .نوملظي
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 عم نيرحاهم اهنم انجرح نأ ىلإ ةناتسألا يف ءازجألا فالآ نم اءزج قلن مل ام مهدأت

 ملو اهتموكح ىلع اننيدل اننوداعي نيذلا ءاهفسلا ءاليتسال تناك اهايإ انترداغم نأ

 . ١ . ١ 2 ٍِع
 ؛ةينطو ةقالع مهنيبو اننيب سيلو انلو نييرصملل امف «'“ *رصم ريغ يف دحأ مطامطلاو

 لزي مل امو ,مهنطو ال اننطو وهف ىندألا قرشلا يف نييداحتالا فرس نم ىقب امو

 ف هونحط امو «مهنيد ال اننيد وهف نينس ذنم هدض نيرماؤم نويلامكلاو نويداحتالا

 روع الو لب مهلاومأ الو مهسوفن ال انلاومأو انسوفن بهنلاو برحلا ىحر
 تاجا ور عطر ةميسن و كلاس كاوكلا "عك اطيلفأ مويلاف «كينالس ءانبأ نييلامكلا

 ةياعدلا سواسوب اهداسفإ يف محلامآ نويتدوعلاو نويلامكلا مهناوخإو نويداحتالا لان

 ةيبنجألا ممألا رئاسو انانإو اًناركذ نييناملألا عم ىربكلا برحلا يف طالتخالا لئاسوو
 ةمادإ نم دابزلاب رئاخلا طالتحا هيلإ ممضاؤ ؛ىرحأ مهوفلاحو ةرات مهوفلاخ نيذلا

 ءيش اهدادتما ىلع ىربكلا برحلا رثأ ىري ال تافصاعلاو اهدمم دالبلا ف بورحلا

 فحصلا ضعب ىب أزهتسا دق هنإ تح «سيلافم ءارقف نييلامكلاو نييداحتالا الحم ام

 هينج+ ىفلأ رفسلا قيرط يف تدقف نأ بتك ثيح مهرايدب انلوزن نابإ ةيرصملا

 ةهوسن اهنيبو ةمسن ةرشع عضب نم ةنوكملا ٌقرسأ يدنعو ترفاس نأ عم «يرصم

 عم يبتك عيبب ةناتسألا نم انتلمح ىلا ةرخابلا تاجرد نم ةثلاثلا ةجردلا يف ةوبصو

 ةموكح يف مالسإلا خيش تنك ولو «تارم عبرأ ةيمالسإلا ةخيشملا ةصنم تيلو نأ

 نكمأو «يرصم هينح فالآ تارشع لب فالآ لداعي ام يدنع دحول نييداحتالا

 هب يذلا (0يرقف نع قرم نأ تنوجعا تينك اهو (قيرطلا .ق. اهتنف فلا عايض

 اوعس مهنأو اميس ال ءزيلحبإلا عم ةنواعتملا رصانعلا ضعب لعفب كلذ متي نأ دعبتسن ال )١(
 .كارتألاو نييرصملا نيب ةقالعلا داسفإل

 هفطاوع ترجفت مث .هموصح خيشلا هب محفأ يذلا ناهربلا اذه نم عطسأ اًناهرب دحن ال )١(

 ةسايس ىلع اًجاجتحا «(يسودنهلا يدناغ) مايص ربخ ةيملعلا فحصلا ترشن امدنع

 نع ربعف خيشلا فطاوع ترجفت ذئدنع «ملاعلا ءاجرأ أبنلا اذه تحتراف «هدالب يف زيلخنإلا
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 ّيلاح يف يرصم ةناعتسا نع يغ هللا دمحب انأو «ةديرحلا كلت ئترطضا الول يرخف

 ريرحت دنعو «نيملسملا نيرحاهملا رئاس يلع سقو ءرصم رطقب يرورم لاح فو هذه
 نأ نييرصملا لأسأ الو «ةيردنكسإلا ىلإ مهنم ةلفاق دورو ىلع تعلطا تاملكلا هذه

 مهاطوآل نيعئابلا ةنوخلاب مهوتعني نأ نم اويحتسيو مهدالب يف مهموق مارك مهرثكأو

 بازحألا مكتلماعم نإ مث ءانبولق يف هريثأت انب لح ام مكبولق يف رثؤي الو هردق قح

 :اهيف لاق ءرعشلا نم تايبأب كلذ

 يدحتملاو تيمتسمل ةموص يدنغ ةثيدحلا دنملا خيش ماص

 دنسو دنه هلب مالسإلا خيش ىعدأ توملا افش ىلع ىئارأو

 در ريغ نم ةيدبأ بيجع ق 2020 رف امهنيب نييوصلا نأ ريغ
 يدنع فيضلاك رصم تفض ْذُم ماد مدعل تمصو هدحجو عم ماص

 يدحو هيردأف يموص امأ ءٍسا انلا عيمج ثيدح هموص ادغو

 ةكرحلا رس ىلإ ئراقلا هيجوت وجرأ يئنأ الإ يدناغ نع ثيدحلا انعوضوم يف لحدي ال دقو
 رونا ١ ذاعسألا كلذ .كيبنأ انيك: ةرمأ ةقيقخم اهب. قربك :ةلاق ةطاخأ يلا ةيمالعإلا

 اهضرغ تناك يلا دنهلا يف ةيمالسإلا ةكرحلا ضاهحجإ يف رفاو بيصنب مهسأ هنأ -يدنجلا

 زيلجنإلا جارخإ هتكرحب لقرع يدناغ نكلو .دالبلا نع زيلجنإلا ءالحإ يح داهملا ةيار عفر
 رصعلا يملسم ىلع اًيعان مالسإلا ليبس يف هاقال امب اًئيهتسم كلذ دعب درطتسي مث .دنهلا نم

 :لوقيف مهنيدل مهكرت

 يدعب وه نم شعيلف تم نئلو قال انأ ام مالسإلا ل يبس يف

 دهجعب هوفي ملو هوعيض نيد رصعلا يملسم مغر شعيلف
 دنه خيش مهخيش ناك ول فرعي الو تومي يلثم ناك

 ط١7ص) (ليصحتلاو ملعلا دئادش ىلع ءاملعلا ربص نم تاحفص :ةّدغ وبأ حاتفلا دبع)

 .(م5١ا!١ ه ١79١ نانبل ةيمالسإلا تاعوبطملا ةبتكم
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 ةينيداللا ةوعدلا ثيي اقيرف ايكرت يف نأ نينس ذنم موزحمبا مولعملا نم ذإ ءاحل ريخلا

 ىلإ لصو مالسإلا نأ ببسب برعلا اميس ال.ةيمالسإلا ماوقألاو مالسإلا نيد داضيو
 نوعسي قيرفلا اذه ىرن كلذ ءارج نمف «كرتلا يف مهاسل ذوفنب سسأتو مهنم كرتلا

 رئاس ”.قاداعم نم 20 اموداعيو ايكرت نع ةيبرعلا ةغللا داعبإ يف مهدهج لكب

 ال برعلا ةغلب ةناعتسالا ىلإ ةميظع ةحاح ف كرتلا ةغل نوك عم ةيبنحألا ةنسلألا

 رخؤم نم ةيبرعلا ةغللا نوك مدع عمو اهريغب ةناعتسالا ىلإ اهتحاح ىلع ساقت
 انلق امك ىلصألا ببسلا نككل ؛كلذ نم هللا ناسل اشاح اًيقرو ةحاصف تاغللا

 برعلا ناسل بح يف نامزلا ديدم نم كرتلا ةمأ كامهفاو ةيمالسإلا ةنايدلا ةموصح

 عم يئيداللا قيرفلا كاذف «مالسإلا نيدب مهطابتراو مهتبحم مزاول نم هبح مهدعو

 فينو رشع ذنم مهولتاقو مهولداح «نينيدتملا كارتألا ىلإ ةبسنلاب ةلقلا ةياغ يف مهنوك

 مهلاومأ يف اوكراشو مهلاجرو مهليخو مهموصب اوعاطتسا نم اوزفتساو نينس

 يف سيلف ؛مفاطلسو مهتطلس ىلع اوبلغتو ناطيشلا لاب ىلع رطخي ال امب مهودعوو
 ةبراحماو ةلداحملا هذه نم ةيمهأو ةروطخ مظعأ ءيش ةبقحلاو ةدملا كلت ذنم ايكرت
 صعب دادرتسا الو دالبلا عايض الو ةصاخلا برح ا الو ةيفاعلا برحخلا هيأ ةيلهألا

 قديعو اونما .قيذلا ضخما .نانلا .ني هللا اهواذي ات .مايألاو ؛ةالبلا ةنآل' :ءاهنم
 ول) مايألاو دالبلا سفنل ال قحملا كاذو صيحمتلا اذهل ريطخلا نأشلا امنإو نيرفاكلا
 نإو "عام ةبرش اهنم رفاكلا ىقس ام ةضوعب حانج هللا دنع لدعت ايندلا تناك

 نيب ةلوليحللو مالسإلا وحن ءادعلل ساكعنا ةباثك. ةيبرعلا فورحلاب ةباتكلا ءاغلإ رارق ناكو 00(
 دسار ةوتسرم اذكهوو نارقلا اذهل ةزمدملا راثآلا نع ذلضقا اذه هعزكلا نارقلاو كارثألا
 تادبو كت الو ارقت آل ةيفآ ةمآ ىلإ كبل و حتت ةيكرتلا ةكلمسلل قاقنلا :ثارتلا لك“ ىغلا

 حبصأو «خيراتلا يف ردص رارق برغأو بجعأ وهو ء«ديدج نم ةباتكلاو ةءارقلا ملعتت
 ,خيراتلا ف ردص رارق برغأو بجعأ وهو «ديدج نم ةباتكلا ضرف مكاح لوأ كررتاتأ

 .ايكرت بحجنت مل ببسلا اذهلو ءاهلمكأب ةمأ ىلع ةيمألا ضرف مكاح لوأ كروتاتأ حبصأو '
 ذنم ةباتكلا تفشتكا دق يهو لعفت فيكو ءاًخرؤم الو اًملاع الو اًيملاع اًبيدأ ةثيدحلا

 .(6 25 نضو ةرقنا ىف ناؤح كشك لالج دمحم ذاتسألا !؟(نيليح

 ةضوعب حانح هللا دنع لدعت ايندلا تناك ول» :و هللا لوسر لاق :لاق دعس نب لهس نع (؟)
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 تمسخحأ لدن .نيسلا'" دعت قةدهاكلا فاي. وق قررق توتو لاق لا كبف ع
 عم مويلا اذه ىلإ رمشملا يبوث نم تلسرأ امو «ءايكرت يف مالسإلا نيد ىلع رطخلا

 يف اًبصان تلزامو ىلهأو ىسفن نيدلا ىلإ هجوتملا رطخلا كلذ نم يدعأ ام اًريثك هنأ

 زجاعلا يملق العاجو ؟”مالسإلا نيد نومداصي نيذلا مداصي يذلا فصلا ةمدقم

 برضي وأ الج نبا انأ تلق نإ بذك الو رخف الو ءاّيراج نأشلا اذه ىلع افقو

 اندالب يف محب يذلا كارعلا اذه يف نييرصملا تيأر نإ مث ءالثم انتطح يف ةطخلا هذهب

 مهلاومأب امهيف نينافتملا امهتبحأل اًبرحو برعلا ناسلو نيدلا ءادعأل انوع مقافتو
 عم ةسوكعملا ةيسفنلا ةلاحلا هذه تنياعو مهتحاسب تلزرن ال. نإ ئحو «مهسفناو

 كرت تما م تنك امدعب اًبجعو ةريح تومأ تدك مهئاقل ءوس نم تنياع ام

 ا ةرشع عضب ةليط يب تقاح ىلا كلاهملاو راطخألا دئادش نم مغرلاب

 ةلاهج ىلع هيبنتلاب مالكلا متخنلف بانطإلا يف اًرذع يدل نم ئراقلا غلب دقو

 ةينطولا انتبحم ةلقب انما امدعب مطقملا ف بتك يذلا لحرلا نأ وهو : ريض فردا

 ةملكلا نظو اًيرهزأ هنوك عم هِي دمحم انيبن ثيداحأب هلهج انلاحب هلهج ىلع داز

 ةيلكلا هده كرنك "تنك ل اذيه لا" لاقف و اثيدح ةنسلألا يلع :يعاذ: ىلا

 نم نطولا بح» :ِويظ هلوقب كايإ يريكذت نم رثكأ كل تلق امل ربلا يف تنأو

 «ناعإلا ١. (0

 .هجام نباو يذمرتلاو دمحأ هاور .«ءام ةبرش اهنم اًرفاك ىقس ام

 :هلوقب كلذو اهاندروأ يلا رعشلا تايبأ يف كلذ ىلإ ةراشإلا قبس )١١(

 0 دهعب هووفي مَلو هوعيض : نيد رصعلا يملسم مغر شعيلف .

 تنكو «رلددجب نيد (نيدلا وددجب) هتيمس دلحم يف يوبن ريغ اثيدح اهوك ىلع تهبن دقو (1)
 تحصتسا :نآل ”نامزلا يندعاسي و ةتغب ةناتسآلا ترداغ باتكلا اذه عبط مت ام نيح

 يف ةعوضوم فاقوألا ةعبطم يف نيسمخ الإ هنم ةخسن فلأ يقبف يرفس يف ةعوبطملا خسنلا
 عوضومو «فحصلا تارشن نم تمهف ام ىلع ةيلامكلا ةموكحلا اهتبصغف قيدانصلا
 اهيف نعطي لازي ال يلا ةيمالسإلا رئاعشلاو ماكحألا نم ريثك نع عافدلا هرسأب باتكلا

 ,ةعيدقلا مالسإلا ديلاقت ىلع ةليئضلا مهو قعب اهودقتنيو ةنمزألا ثداح يف نيملسملا رافك
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 تمكح ام نيدلا نع جورخلاب هصخلأ يذلا اذه نإ :يمالك ةمتاخ ف لوقأو
 ةفالخلا ةلأسم يف ئيطولا سلجملا عجر ولو مهيف يمكح ريغأ ال نييداحتالا ىلع هب

 نم دنع ئمتمو ءاندنع لمتحم وهو «هوريغ يذلا يلصألا امهعضو ىلإ ةطلسلاو
 نيدلا ىلإ مهعوجر نم ثعبني ال كلذ نع مهعوحر نأل كلذو «نيملسملا نم مهبحي
 ملسأ ةقفانملا ىلع ماودلا نوريف مالسإلا ملاع ءايتسا نع ةئبنملا ممهيراحت هلا قوا اق إب

 هللا لاق «قافنلا لظ ىلإ رفكلا رفق نم اًعوجر كلذ ةيهام ريصيو ةرهاجلا نم مهتطنلا

 نكي ْمْل اًرفك اوُداَدْزا من ) اورفك مث اوُمآ م : اورفك مث اوُنمآ نيذلا نإ) نع

 :ءاسنلا] 4اًميلَأ اًباَذَع مهل نأب َنيقفانمْلا رسب 4اليبَس مُهَيِدُهُيِل الو مهل رفغيل هللا
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 ه15457١1 ةنس ريخلا بحر نم ١ توريب

 م974١ ةنس طابش نم الو

 يربص ىفطصم

 نأ ىلع اوعلطا مث هدافم ىلع اوعلطاو مالسإلا ءاملع نم ةينيدلا ةريغلا ووذ هعلاط ولو
 مهافكل راشتنالا نع اًمزجحو اهتعبطم ف ةعوبطملا هخسن ترداص دق ةيلامكلا ةموكحلا

 عنم يف اهدهج ةلذابلا ةيلامكلا ةموكحلا ططخ يف مهدئاقع حيحصتل اًدشرم هدحو كلذ

 راكفألا قييضتو ملعلا رجح نم ىفخي ال ام اًضيأ هيفو ءافود ةلوليحلاو ةيمالسإلا ةمدخلا
 ال ثيحب هقحتسأ لام حيرصب نيقلعتملا نيحيبقلا بلسلاو بصنلا نم هيف ام عم ءاذه

 يلثم ءارث رصحني هلاثمأ ىلعو ؛خسنلا ددعب يكرت هينح ةيداملا هتميقو هقوف قاقحتسا .
 لضافلا يقيدص ىلإ هتيدهأ تنك دحاوو ةلقلا عمج مظعم ىلع ديزي ال ددع اهنم يدنعو

 ىلإ هعدوأ هنأ نربخأف ةيمالسإلا ةخيشملا يف اقباس سردلا ليكو دهاز دمحم ةرضح ريرحنلا
 مالسإلا يف نيثيدحلا نيدهتحملا ةميقب ىمسم- يل رخآ باتك عم ةرهاقلاب ةيمومعلا ةبتكملا
 .(ص.م) .يكرتلا ناسللا ىلع نيبوتكم اناك نإو نوملسملا انناوخإ امهأرقيل -ةيملعلا



 عوضوم ا
 باتكلا نع ةماع ةركف

 ثحبلا جهنم

 هرصعو هتايح :يربص ىفطصم خيشلا -
 هرصع ثادحأل هتاليلحتو خيشلا تارظن -

 'ةرون املا ةلاوقأو ةملعتلا ةققاوم: ني كاد

 باتكلا اهنع فشك ىلا رارسألا ضعب -

 ةفالخلا ىلع ءاضقلا يف كروتاتأ لامك ىفطصم رود

 ةيسايسلا يربص ىفطصم خيشلا ءارآ -

 ةسايسلاو نيدلا نيب لصفلا مدع ©

 ةملسملا ريغلا تايلقألا ©

 ةيسايسلا هتيرظن ملاعم ©

 هيلع ىرتفملا ديمحلا دبع ناطلسلا ©

 ةمألاو ةفالخلاو نيدلا نم ةمعنلا ىركنم ىلع ريكنلا

 يربص ىفطصم مالسإلا خيشل
 ةمدقم -

 ةينيد ال ةموكح -

 عرشلاو مالسإلا مدهل ةعيرذ ريمزأ حتف -
 ةطلسلا نع ةفالخلا لصف -

 ةيسنرفلا ةروثلا ديلقت -

 ةحفصلا
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 ةفالخلا يف هبهذم -

 افلا ل اجرا لم وابف رح

 ةيموقلا ةركف -
 ةيعرشلا مكاحملا ءاغلإ -

 نيدلا نع دادترالا -

 هدينفتو كروتاتأل يفحص حيرصت -

 ريغالا ييتنلا ناعش

 ةيجراخلاو ةيلحادلا نييلامكلاو نييداحتالا ةسايس ميوقت -

 :نيدلا مدحل ةعيرذ ريمزأ حتف

 لوألا لاقملا 1١١

 يناثلا لاقملا 69

 ثلاثلا لاقملا (09)

 ةيمالسإلا ةهجولا نم ايكرت يف نابزح

 يربص ىفطصم خيشلا قيلعت
 نيدلل نييلامكلاو نييداحتالا ءادع

 تعبلا وه ع قووهبلا ءاذعلا

 برختف ءادعألا نم درتست ريمزأ عبارلا لاقملا (4)
 سرهفلا


